
Σε συνέντευξη του  στον «Οικονομικό Φιλελεύθερο»
της περασμένης Κυριακής ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας  κ. Γιώργος Παπαγεωργίου αντ-

λώντας από τις πλούσιες εμπειρίες του από την υπηρεσία του
στο δημόσιο καταγράφει την πραγματική εικόνα της δημό-
σιας υπηρεσίας.  Τονίζει τις πολύ ψηλές  δυνατότητες της,
αλλά επισημαίνει και τους περιορισμούς που παρακωλύουν
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της λόγω στρεβλώσεων
στο σύστημα.

Τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαγεωργίου ότι όταν λει-
τούργησαν σωστά οι αναγκαίες προϋποθέσεις   «η δημόσια
υπηρεσία, έδειξε το δυναμισμό και την αποτελεσματικότητα
της. Υπάρχουν,  διαχρονικά, παραδείγματα που επιβεβαι-
ώνουν αυτό που λέω. Για παράδειγμα, η δημόσια υπηρεσία
λειτούργησε υποδειγματικά αποδίδοντας άριστα αποτελέ-
σματα, τόσο κατά την προενταξιακή  πορεία όσο και κατά
την περίοδο που η Κυπριακή  Δημοκρατία είχε την προεδρία
της Ε.Ε.». 

Προσθέτει ακόμη ότι «η σύσταση και η λειτουργία των
Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη  είναι  ένα άλλο κλα-
σικό παράδειγμα όπου η ύπαρξη της αναγκαίας κουλτούρας
και η δημιουργία συνθηκών όπου οι δημόσιοι λειτουργοί νοι-
ώθουν  ότι αποτελούν μέρος της όλης προσπάθειας και πα-
ράγουν άριστα αποτελέσματα».  

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ είναι βαθύς γνώστης  των επιπέδων
κατάρτισης και των ικανοτήτων των δημόσιων λειτουργών,
όπως και των προβλημάτων που παρακωλύουν την καλύτερη
δυνατή λειτουργικότητα των δημοσίων  υπηρεσιών. Γι’ αυτό

και η γνώμη του είναι βαρύνουσα. Πρόκειται για άτομο με
πλούσιες εμπειρίες, τις οποίες απέκτησε υπηρετώντας σε
διάφορες σημαντικές  θέσεις, όπως είναι το   Γραφείο του
Επιτρόπου Διοικήσεως, του Γραμματέα της Επιτροπής Δη-
μόσιας Υπηρεσίας, του Διευθυντή Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού και του Γενικού Διευθυντή.   

Δυστυχώς, αναφέρει  στο σύστημα και στους μηχανισμούς
μέσα στους οποίους λειτουργούμε υπάρχουν πολλές αγκυ-
λώσεις και στοιχεία που στο τέλος  της ημέρας λειτουργούν
ως αντικίνητρα. Κλασικό παράδειγμα, για τον κ. Παπαγε-
ωργίου, είναι το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλ-
λήλων, που στο τέλος της ημέρας απαξιώνει τους άξιους και
ικανούς υπαλλήλους, ισοπεδώνοντας τους με εκείνους που
δεν προσφέρουν στο αναμενόμενο επίπεδο. «Υπάρχουν, επί-
σης, θεσμοθετημένες μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, αντι-
παραγωγικές διαδικασίες και αναχρονιστικές οργανωτικές
δομές που δεν επιτρέπουν στην υπηρεσία να ανταποκριθεί
γρήγορα και αποτελεσματικά στην αποστολή της», τονίζει
περαιτέρω ο κ. Παπαγεωργίου.

Στο πλαίσιο αυτών των εκτιμήσεων του ο Πρόεδρος της
ΕΔΥ εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την προσπάθεια
που βρίσκεται σε εξέλιξη για εκσυγχρονισμό και αναδιοργά-
νωση της δημόσιας υπηρεσίας.  Ως γνωστό, με τη συμβολή
και της δικής μας Οργάνωσης, προωθήθηκαν στη Βουλή τα
τέσσερα νομοσχέδια που σχετίζονται με την Μεταρρύθμιση
της Δημόσιας Υπηρεσίας καθώς και Προσχέδιο Κανονισμών
με τίτλο «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγησης Υπαλ-
λήλων) Κανονισμοί του 2015».  

Ειδική  αναφορά γίνεται από τον κ. Παπαγεωργίου για το
προτεινόμενο  σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων με την
εισαγωγή μετρήσιμων  κριτηρίων  για την επάρκεια, την
απόδοση, την κατάρτιση και άλλα αποφασιστικά στοιχεία
για «διασφάλιση της επιλογής  των ικανοτέρων υποψηφίων
και θα επιτρέψει στην ΕΔΥ να επιτελέσει αποτελεσματικό-
τερα την αποστολή της».  Γενικότερα για τις προωθούμενες

μεταρρυθμίσεις ο κ. Παπαγεωργίου  επισημαίνει ότι  με τις
μεταρρυθμίσεις αυτές «επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις
στο σύστημα επιλογής προσωπικού   σε όλα τα επίπεδα».

Σε ερώτηση αν διαβλέπει το ενδεχόμενο περιορισμού του
ρόλου της ΕΔΥ, με την εισαγωγή των νέων ρυθμίσεων ο
Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει μεταξύ  άλλων ότι  θεω-
ρεί ότι «η εισαγωγή των νέων κριτηρίων, τα οποία χαρακτη-
ρίζονται από  διαφάνεια και αντικειμενικότητα και με βάση
τα οποία και οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να μετρούν
τις δυνάμεις και τις προοπτικές τους,  όχι μόνο  δεν περιορί-
ζει το ρόλο της ΕΔΥ, αλλά της  δίνει τα απαραίτητα εργα-
λεία να ασκήσει πιο αποτελεσματικά την αποστολή που της
έχουν αναθέσει το ο Σύνταγμα και ο Νόμος».

Ειδικότερα στην ερώτηση  αν η προτεινόμενη νομοθεσία
θα διασφαλίσει την επιλογή των καλυτέρων ο κ. Παπαγε-
ωργίου τονίζει ότι όλες οι αποφάσεις της ΕΔΥ,   όπως προ-
βλέπεται άλλωστε από το Σύνταγμα μας, κρίνονται από το
Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο ο κάθε υποψήφιος ο οποίος
θεωρεί ότι αδικήθηκε μπορεί να προσφύγει.  Τέλος τονίζει
εμφαντικά ότι η νέα Επιτροπή θα ασκήσει τις εξουσίες της
με απόλυτο  σεβασμό στις αποφάσεις  του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου ενεργώντας μέσα στα πλαίσια που το Σύνταγμα και
οι Νόμοι προβλέπουν. Εκφράζει ταυτόχρονα  την ελπίδα ότι
η ψήφιση των προτεινόμενων αλλαγών στις διαδικασίες που
αφορούν την πλήρωση θέσεων καθώς και η εισαγωγή του
νέου συστήματος  αξιολόγησης θα  δώσουν στην ΕΔΥ  τη
δυνατότητα  να διορθώσει ή/και να καλύψει αρκετές από τις
αδυναμίες τις οποίες το Ανώτατο Δικαστήριο με τις αποφά-
σεις του έχει εντοπίσει. 

Με τη συνέντευξη του ο Πρόεδρος της ΕΔΥ με πλήρη τεκ-
μηρίωση περιγράφει τις ικανότητες και τις προοπτικές της
δημόσιας υπηρεσίας και προσφέρει πολύτιμη και αξιόπιστη
πληροφόρηση για την αντιμετώπιση προτάσεων  διόρθωσης
της. n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ αξιολογεί τη δημόσια υπηρεσία

Άρθρο του Γιάννη Λούλλη στην Ημερήσια
για παθογενές και ανεπαρκές κομματικό
προσωπικό που δικαιολογημένα προκαλεί
ανασφάλεια σε περίοδο κρίσιμη για την Ελ-
λάδα. σελ. 3

Οι αδυναμίες που δυναμώνουν την κρίση

Σε εκδήλωση βράβευσης των τουρι-
στικών προορισμών καλύτερος γα-
στρονομικός - τουριστικός προορι-
σμός αναδείχθηκε η περιοχή
Πιτσιλιάς με δεύτερη την περιοχή της

Κοιλάδας Ξερού-Διαρίζου της Πάφου. σελ. 12

Πιτσιλιά και Διαρίζος οι καλύτεροι 
προορισμοί γαστρονομίας

Έκκληση προς τους δικαστικούς και ει-
σαγγελικούς λειτουργούς να συνεχίσουν
να τηρούν απαρέγκλιτα το σύνταγμα και
τους νόμους διαφυλάσσοντας την ανεξαρ-
τησία της δικαιοσύνης από κάθε παρέμ-

βαση, απηύθυνε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.   σελ. 11

Οι Εισαγγελείς Ελλάδας 
για ανεξάρτητη δικαιοσύνη



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

ΗΥπάτη Αρμοστεία στο Λονδίνο δέ-
χεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας
(1) θέσης Γραφέα για καθήκοντα

Διαφώτισης για πλήρη απασχόληση, με
όρους επιτόπιου προσωπικού.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, παρακολούθηση βρετανικού
Τύπου (για θέματα Κυπριακού, Τουρκίας,
βρετανικής κυβέρνησης, εκλογές και άλλα
διεθνή ζητήματα), ετοιμασία δελτίων τύπου,
τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας Ύπατης Αρ-
μοστείας και επαφές με τοπικά ΜΜΕ. 

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαί-

δευσης,
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελ-

ληνικής γλώσσας,
• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών

υπολογιστών και διαδικτύου ,
• Πείρα σε θέματα ΜΜΕ, Δημοσιογραφία,

γνώση προγράμματος LOTUS, ή/ και δί-
πλωμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης
θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να πα-
ρουσιάσουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού
μητρώου. 

Ο μηνιαίος μισθός της θέσης είναι Stg
£1.509,67 στον οποίο προστίθεται ο 13ος μι-
σθός.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να
υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με
συνοδευτική επιστολή, όλα τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά, καθώς και δύο συστατικές
επιστολές στην πιο κάτω ταχυδρομική ή ηλε-
κτρονική διεύθυνση:
Attn: Ms Emelia Christodoulidou, Admini-
strative Attaché, High Commission for the
Republic of Cyprus
13, St James’s Square, London SW1Y 4LB
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: echristodouli-
dou@mfa.gov.cy

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
είναι η 8η Ιανουαρίου 2016. 

Σημείωση:
Η πιο πάνω προκήρυξη αφορά θέση επι-

τόπιου προσωπικού. 
Διευκρινίζεται ότι, το Υπουργείο Εξωτερι-

κών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη 
δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύ-
πτονται έξοδα ταξιδίου / διαμονής στο Λον-
δίνο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη δια-
δικασία πρόσληψης ή και μετέπειτα). n

ΠΕΝΘΗ
Η Μαριάννα Τσιτούρη, Μετεωρολογικός

Λειτουργός, απεβίωσε στις 12 Νοεμβρίου
2015.

Η Ευδοκία Χρυσάνθου, Νοσηλευτικός
Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
απεβίωσε στις 20 Οκτωβρίου 2015.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Χαράλαμπος Κανάρη, Επόπτης Α΄ Συμ-
βουλίου Αμπελοοϊνικών Προϊόντων, προ-
άγεται στη θέση Ανώτερου Επόπτη Συμβου-
λίου Αμπελοοϊνικών Προϊόντων, αναδρο-
μικά από την 1η Ιουνίου 2010.

Ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου, ο οποίος
αφυπηρέτησε από την 1η Ιανουαρίου 2010
και κατείχε τη θέση Πρώτου Συντηρητή
Δασών, προάγεται στη θέση Διευθυντή Τμή-
ματος Δασών, αναδρομικά από την 1η Απρι-
λίου 2009 μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Ο Γιώργος Ν. Ιωακείμ, Τεχνικός Μηχανι-
κός Χωρομετρίας, προάγεται στη θέση Τε-
χνικού Μηχανικού Χωρομετρίας, 1ης Τάξης,
αναδρομικά από την 1η Απριλίου 2009.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Παναγής Χατζησωτήρη, Βοηθός Αρχιε-

πιστάτης Διατρήσεων, Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης, αφυπηρέτησε από την 1η Δε-
κεμβρίου 2015.

Ο Σοφοκλής Γρηγορίου, Ανώτερος Λει-
τουργός Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γε-
ωργικών Ερευνών, αφυπηρέτησε από την 1η
Δεκεμβρίου 2015.

Ο Θέμης Θεοδοσίου, Ανώτερος Οικονο-
μικός Λειτουργός, Υπουργείο Οικονομι-
κών, αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου
2015.

Η Θέμιδα Γεωργίου, Επιμελητής, 1ης
Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2015.

Ο Ανδρέας Νικολάου, Ανώτερος Τεχνικός,
Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από
τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Η Φουρεγκού Τσομαλλούρη-Χούπριτς,
Βοηθός Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λει-
τουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλά-
δος, αφυπηρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου
2015.

Ο Ιωάννης Ιωαννίδης, Διευθυντής Κλινι-
κής/Τμήματος (Αναισθησιολογίας), αφυπη-
ρέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2015. n

Κενή θέση Γραφέα επιτόπιου προσωπικού
στην Υπάτη Αρμοστεία στο Λονδίνο

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για εννέα
κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ελέγ-
χου, στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Η θέση

είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μι-
σθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823,
19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208,
24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10:
€25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916,
31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11:
€29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488,
35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες).

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθο-
δοσία αυτών που θα διοριστούν εφαρμόζον-
ται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρη-
σης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξή-
σεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και
Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των

Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του
2011 έως 2014. 

Η δημοσίευση των πιο πάνω θέσεων 
γίνεται ύστερα από την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα
γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογι-
σμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες
των Νόμων περί της Απαγόρευσης Πλήρω-
σης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατά-
ξεις).

Αίτησεις μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2016. Λε-
πτομέρειες για τα απαιτούμενα προσόντα
και τα καθήκοντα των θέσεων στην Επίσημη
Εφημερίδα της 11ης Δεκεμβρίου 2015. n

Κενές θέσεις Λειτουργού 
στην Ελεγκτική Υπηρεσία

Εξέταση στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις

Στην Εξέταση στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κα-
νονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις που διεξήχθη στις 18 Νοεμβρίου 2015, πέτυχαν οι υπο-
ψήφιοι των οποίων ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αναφέρεται πιο κάτω:

Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και 
στις Γενικές Διατάξεις

Στην Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις
που διεξήχθη στις 18 Νοεμβρίου 2015, πέτυχαν οι υποψήφιοι των οποίων ο αριθμός δελτίου
ταυτότητας αναφέρεται πιο κάτω:

Αποτελέσματα Εξετάσεων

Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατι-
κών Ενισχύσεων διοργανώνει σεμινά-
ριο με θέμα τον Γενικό Απαλλακτικό

Κανονισμό κατά Κατηγορία στον Τομέα της
Γεωργίας, Δασοκομίας και Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Το σεμινάριο θα γίνει σήμερα στην
Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως, στο ισόγειο
του Υπουργείου Οικονομικών, από τις 9:30
π.μ. έως τις 13:30. 

Απευθύνεται στους Λειτουργούς του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος και των Τμημάτων του,
σε Λειτουργούς του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, των
οποίων τα καθήκοντα είναι συναφή με την
ετοιμασία σχεδίων κρατικών ενισχύσεων

που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία
γεωργικών προϊόντων, σε Λειτουργούς της
Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών
Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, σε
Λειτουργούς του Οργανισμού Γεωργικής
Ασφάλισης, της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου,
του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πα-
τατών και άλλους. 

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι δυνατότη-
τες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στον
πρωτογενή τομέα της οικονομίας, με βάση
τον προαναφερθέντα κανονισμό.

Το σεμινάριο αναμένεται να παρακολου-
θήσουν επίσης εκπρόσωποι όλων των Αγρο-
τικών Οργανώσεων της Κύπρου. n

Σεμινάριο για τη χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων
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Οι αδυναμίες που δυναμώνουν την
κρίση

Καθώς η χώρα καλείται να ψηφίσει και να
εφαρμόσει προαπαιτούμενα μιας συμφωνίας,

που θα απομακρύ-
νουν οριστικά το
Grexit και θα δημι-
ουργήσουν τις βά-
σεις για να βγούμε
από την κρίση, δι-
καιολογημένα επι-

κρατεί ανασφάλεια. Αυτή έχει ως εστία το
παθογενές και ανεπαρκές κομματικό προ-
σωπικό στο σύνολό του. Άλλωστε, μέχρι
τώρα, πρωθυπουργοί και κυβερνήσεις απο-
δείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Έτσι
άλλωστε εξηγείται πώς μέσα στο πλέγμα της
οικονομικής κρίσης, βιώνουμε ανελλιπώς ξε-
σπάσματα επιμέρους κρίσεων. Μια παρόμοια
κρίση κυοφορείται και τούτο το διάστημα.

Σε ορισμένα χρονικά σημεία δημιουργή-
θηκε η εντύπωση, ότι το πολιτικό προσω-
πικό θα υπερέβαινε τον παθογενή εαυτό του.
Επρόκειτο περί ψευδαίσθησης. Έτσι, η κυ-
βέρνηση Παπαδήμου φάνταζε αρχικά ως
εστία κάποιας συναίνεσης και σταθεροποί-
ησης. Η σύνθεση και λειτουργία της ήταν
όμως στρεβλή, ελέω Σαμαρά, που τερμάτισε
άλλωστε γρήγορα και μικροκομματικά το
βίο της. Ελπίδες προσέφερε και η τρικομμα-
τική, ειδικά με τη συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ.
Από την αρχή είχε και αυτή στρεβλώσεις. Και
αυτοκαταστράφηκε. Μια ανάμνηση μιζέριας
ήταν το μόνο που απέμεινε. Με τη χώρα να
έχει πλέον το ένα πόδι στο Grexit, μετά τα
ολέθρια διαπραγματευτικά λάθη της κυβέρ-
νησης Τσίπρα, προκάλεσε θετική έκπληξη το
πέρασμα της συμφωνίας από τη Βουλή χάρη
στην υπεύθυνη στάση της φιλοευρωπαϊκής
αντιπολίτευσης. Όμως η ίδια αντιπολίτευση
έγινε ανεύθυνη, τυχοδιωκτική και συγκρου-
σιακή. Από τη μια στιγμή στην άλλη!

Ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε με τα ίδια πο-
σοστά και την ίδια διαφορά τις εκλογές του
Σεπτεμβρίου, με ατζέντα όχι να σκίσει κά-
ποιο μνημόνιο, αλλά να το εφαρμόσει. Άλ-

λωστε, είχαμε μπει στην εποχή, όπου η διά-
κριση μνημονιακών και αντιμνημονιακών
κατέληξε στον κάλαθο των αχρήστων. Τραυ-
ματισμένος, αλλά κυρίαρχος (ελλείψει πραγ-
ματικού ανταγωνιστή), ο Αλέξης Τσίπρας
είχε την ευκαιρία να πείσει πως θέλει τη συ-
ναίνεση. Όφειλε να ξεφύγει από τον περί-
κλειστο χώρο της συνεργασίας με τους «πι-
στούς» (αλλά ιδεολογικά και στελεχικά προ-
βληματικούς ΑΝΕΛ) και να συνεργαστεί με
τα μικρότερα κεντρώα και κεντροαριστερά
κόμματα. Θέλησε το «σίγουρο». Αυτό όμως
έγινε επισφαλές με την απώλεια δύο βου-
λευτών. Και έτσι τώρα μιλά για συναίνεση.
Που ουδείς όμως «αγοράζει».

Εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί; Προφα-
νώς, διότι το κομματικό σύστημα ήταν και
παραμένει άρρωστο. Τούτο όμως είναι αυτο-
νόητο. Το σημερινό σκηνικό διαμορφώνεται
από μια πραγματικότητα και μια έννοια: Την
αδυναμία! Όλες οι πλευρές νιώθουν περισ-
σότερο ή λιγότερο πολιτικά αδύναμες. Η αί-
σθηση αδυναμίας αναδεικνύει τα χειρότερα
ένστικτά τους. Ο Τσίπρας κινείται, κοινο-
βουλευτικά, οριακά. Και σπασμωδικά ψάχνει
για συμμαχίες. Οι ανταγωνιστές του είναι
ακόμη πιο αδύναμοι. Παίζουν έτσι το «φιλο-
λαϊκό» χαρτί. Το οποίο φυσικά δεν θα πείσει
παρά ελάχιστους. Προστατεύοντας το μι-
κροκομματικό σαρκίο τους. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ,
Ποτάμι, Λεβέντης δεν θα ωφεληθούν πολι-
τικά και απειλούν να βλάψουν σοβαρά τη
χώρα.

Η ΝΔ, μετά τη λαίλαπα Σαμαρά, είναι πιο
αδύναμη παρά ποτέ. Αποσυντίθεται με ένα
πολιτικό προσωπικό τρίτης κατηγορίας.
Επειδή φθίνει ραγδαία, οι τρεις ανταγωνι-
στές του Μεϊμαράκη, για να ξεφύγουν από
την ασημαντότητά τους, έχουν γίνει υστερι-
κοί «αντι-Τσίπρες». Έχοντας εγκλωβίσει όλη
τη ΝΔ στο ίδιο θλιβερό μοτίβο παρακμής. Τα
μικρά φιλοευρωπαϊκά κόμματα τα έχουν χα-
μένα. Άλλοι δεν συγχωρούν στον Τσίπρα,
ότι δεν συνεργάστηκε μαζί τους κυβερνη-
τικά. Άλλοι τρέμουν ότι βρίσκονται στο 2%
στις δημοσκοπήσεις. Όλοι έχουν γίνει κραυ-

γαλέα ανεύθυνοι. Γενικά, αντί για συγκλί-
σεις, έχουμε συγκρούσεις των αδυνάμων και
χάσμα μεταξύ τους. Στο χάος αυτό, κάποιοι
ονειρεύονται «οικουμενικές». Τις θέλουν
χωρίς τον Τσίπρα, που προσφάτως έλαβε εν-
τολή διακυβέρνησης! Και που είναι ο λιγό-
τερο αδύναμος από τους αδυνάμους.

Αυτό είναι το άρρωστο τοπίο που αντικρί-
ζουμε. Με την οικονομία στην εντατική. Με
πολιτικούς παίκτες, που έχουν πυξίδα τα αρ-
νητικά συναισθήματα, που γεννούν οι αδυ-
ναμίες τους. Φυσικά, τέτοια αρνητικά συ-
ναισθήματα έχουν μόνο αρνητικές συνέπειες
για τη χώρα. Οι αδυναμίες όλων δυναμώ-
νουν την κρίση.

Γιάννης Λούλλης,
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 12.12.2015

l Ουδέν σχόλιον.
 

?

Το ΔΝΤ, το χρέος και οι Έλληνες πολι-
τικοί

Εάν δεν επρόκειτο για την τραγωδία της
χώρας και την εξαθλίωση του ελληνικού

λαού λόγω των μνη-
μονίων και της άρνη-
σης υλοποίησης των
προγραμμάτων των
δανειστών από τους
πολιτικούς, θα απο-
λαμβάναμε μία πολύ
καλή κωμωδία.

Και, βεβαίως, ανα-
φέρομαι στον τρόπο δράσης και αντίδρασης
των ταγών του τόπου, οι οποίοι, ενώ η Ελ-
λάδα διατρέχει τη χειρότερή της περίοδο από
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοί νομίζουν
ότι κυβερνούν μια χώρα η οποία είναι το λι-
γότερο βυθισμένη στο πετρέλαιο. Βυθισμένη
στα χρέη είναι, και εάν δεν επικρατήσει η
θέση του ΔΝΤ για «κούρεμα» της τάξης του
80%, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχρεώ-
σουμε ΠΟΤΕ.

Το Ταμείο εισήλθε στη ζωή μας τον Μάιο
του 2010, μετά την απερισκεψία του Γιώργου

Παπανδρέου να αγνοήσει τις συμβουλές των
εταίρων του και του Ντομινίκ Στρος Καν για
να διευθετηθεί το πρόβλημα μέσα στην «ευ-
ρωπαϊκή οικογένεια». Επέλεξε τον δρόμο
προς το ΔΝΤ, που αποδείχθηκε δρόμος προς
την καταστροφή. Από τότε μέχρι σήμερα,
όλοι οι πολιτικοί μας βρίζουν το Ταμείο για
όλα τα δεινά της Ελλάδας, κάνοντας αγω-
νιώδη προσπάθεια να μας πείσουν ότι οι ίδιοι
είναι άμοιροι ευθυνών.

Το ΔΝΤ το κάλεσαν στην Ελλάδα και το
φόρτωσαν στις πλάτες μας οι Έλληνες πολι-
τικοί, όχι οι ξένοι. Και επίσης τα οικονομικά
προβλήματα της χώρας είναι «έργο» ελλη-
νικό, δεν τα δημιούργησαν οι συνήθως ύπο-
πτοι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι.

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στο ΔΝΤ
προκαλώντας ντόρο σε παγκόσμιο επίπεδο,
όχι επειδή είχε «επιρροή» η δήλωσή του στις
αγορές, αλλά για έναν άλλο λόγο. Υπογραμ-
μιζόταν σε όλους τους τόνους ότι βρισκόμα-
στε στο ίδιο έργο θεατές. Για τα προβλήματά
μας πρέπει να ψέξουμε τους εαυτούς μας, όχι
τους ξένους. Η άποψή μου για το ΔΝΤ είναι
γνωστή, είναι έντονα αρνητική, και δεν αλ-
λάζει. Ομως, δεν μας φταίνε οι δανειστές
επειδή οι ηγέτες μας έδωσαν υποσχέσεις και
υπέγραψαν μνημόνια που αρνούνται να υλο-
ποιήσουν.

Ολοι συμφωνούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις
είναι απαραίτητες. Δεν έχω ακούσει τους πο-
λιτικούς να διαφωνούν με αυτή την υποχρέ-
ωση. Εκτός εάν μας κοροϊδεύουν μπροστά
στα μάτια μας. Είναι γνωστό ότι οι δανειστές
δέχονται υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων
έναντι ελάφρυνσης του χρέους. Αφού δέ-
χονται, γιατί οι πολιτικοί δεν υλοποιούν τις
υποσχέσεις τους για να εξέλθει η χώρα αυτής
της κρίσης που έχει καταστρέψει δυο γενιές
Ελλήνων; Δεν δικαιούμαστε να αναρωτη-
θούμε ποιανού το παιχνίδι παίζουν;

Μιχάλης Ιγνατίου,
«ΕΘΝΟΣ», 12.012.2015

l Απολύτως αναγκαία η εθνική συνεν-
νόηση.

Aπόψεις και σχόλια

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η 5η
Ετήσια Ημερίδα του Γενικού Λογι-
στηρίου της Δημοκρατίας, στην

οποία συμμετείχε το λογιστικό προσωπικό
που είναι τοποθετημένο στα κεντρικά γρα-
φεία του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρα-
τίας και στα 143 λογιστήρια που λειτουργούν
στα διάφορα Υπουργεία, Τμήματα και Υπη-
ρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Την Ημερίδα τίμησε με την παρουσία του ο
Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιά-
δης, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό. Στον
χαιρετισμό του, ο κ. Υπουργός εξήρε τον
ρόλο του Γενικού Λογιστηρίου της Δημο-
κρατίας στη διαχείριση των δημόσιων οικο-
νομικών και τις προσπάθειες που καταβάλ-
λονται για τον εκσυγχρονισμό της λογιστι-
κής και οικονομικής διαχείρισης του
κράτους. 

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ενη-
μέρωσε το προσωπικό για τις προσπάθειες
που καταβάλλονται για τον εκσυγχρονισμό

της λογιστικής και της οικονομικής διαχείρι-
σης του κράτους. Ο εκσυγχρονισμός αυτός
περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους έργα,
περιλαμβανομένων των πιο κάτω, που βρί-
σκονται στο στάδιο της υλοποίησης:

1. Την επισκόπηση και την αξιολόγηση των
αρμοδιοτήτων, των δραστηριοτήτων και των
διαδικασιών του Γενικού Λογιστηρίου της
Δημοκρατίας, με στόχο να επικεντρωθεί στις
βασικές του ευθύνες και να παρέχει υπηρε-
σίες υψηλής αξίας με ένα αποδοτικό και απο-
τελεσματικό τρόπο.

2. Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση
των μηχανογραφικών συστημάτων, με την ει-
σαγωγή ενός νέου συστήματος διαχείρισης
επιχειρησιακών πόρων (ERP) με λειτουργίες
οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης αν-
θρώπινου δυναμικού.

3. Τον εκσυγχρονισμό της λογιστικής ερ-
γασίας με την εισαγωγή της βάσης των δε-
δουλευμένων στη λογιστική εργασία, σύμ-
φωνα με τα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά

πρότυπα.
Ακολούθησε αναλυτική ενημέρωση από

τους υπεύθυνους λειτουργούς, για την προ-
ώθηση των πιο πάνω έργων. 

Στην Ημερίδα συμμετείχε και Σύμβουλος
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στον
τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικο-
νομικών, η οποία σε παρουσίασή της ανα-
φέρθηκε στον ρόλο του Γενικού Λογιστηρίου
της Δημοκρατίας στις προσπάθειες που γί-
νονται για μεταρρύθμιση σε αυτόν τον
τομέα. Επίσης, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου ενημέρωσε το προσω-
πικό του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρα-
τίας για θέματα ασφάλειας ψηφιακών δεδο-
μένων και πληροφοριών, τους κινδύνους που
υπάρχουν και τα κατάλληλα μέτρα προφύ-
λαξης.

Τέλος, στην Ημερίδα δόθηκε η δυνατό-
τητα ανταλλαγής απόψεων με το προσωπικό
σε σχέση με τα καθημερινά προβλήματα που
αντιμετωπίζει. n

Πραγματοποιήθηκε η 5η Ετήσια Ημερίδα 
του προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου

Το Πανεπιστήμιο «Simon Fraser Uni-
versity» στον Καναδά δέχεται αιτήσεις
για την υποτροφία «Stanley Morisse

Memorial Scholarship». Η υποτροφία παρα-
χωρείται σε απόφοιτους σχολών δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, ή σε
σπουδαστές/απόφοιτους δημόσιων ή ιδιωτι-
κών πανεπιστημίων της Κύπρου, οι οποίοι
έχουν κυπριακή υπηκοότητα, και δύναται να
αφορά σε σπουδές προπτυχιακού, μεταπτυ-
χιακού ή διδακτορικού επιπέδου.

Περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις και
όροι στους συνδέσμους:

http://www.sfu.ca/students/financialaid/
e n t r a n c e / i n t e r n a t i o n a l / i n t l - s s /
ea-other/morisse-intlss.html

http://www.sfu.ca/content/sfu/students/
financialaid/entrance/international/intlcu/es
-appreq-sch-iccu.html (για περιπτώσεις με-
τεγγραφών). n

Παραχώρηση 
υποτροφίας 
στον Καναδά
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«Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού - Εκστρατεία Ενημέρωσης για την προφύλαξη 
και μείωση της έκθεσης των παιδιών στη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία»

Τον Ιούνιο 2015, με πρωτοβουλία της
Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου
Υγείας και με στόχο τη μεγαλύτερη δυ-

νατή αποτελεσματικότητα της διαφώτι-
σης/ευαισθητοποίησης και της άμεσης
λήψης μέτρων προφύλαξης των παιδιών,
αποφασίστηκε η δημιουργία Συντονιστικής
Επιτροπής Ενημέρωσης με συμμετοχή των
τριών εμπλεκομένων Υπουργείων (Υγείας,
Παιδείας και Πολιτισμού και Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων), του Γραφείου της
Επιτρόπου Περιβάλλοντος και της Εθνικής
Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παι-
διού. Ο συντονισμός της Επιτροπής ανατέ-
θηκε στην Επίτροπο Περιβάλλοντος.

Η κοινή αυτή Εκστρατεία Ενημέρωσης για
την προφύλαξη και μείωση της έκθεσης των
παιδιών στη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (κι-
νητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις μέσω Wi-
Fi κ.ά), αφορά τα παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας και δημοτικού και θα περιλαμβάνει δρά-
σεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Θα
καλύψει, επίσης, την πτυχή των αποτελε-
σμάτων της χρήσης των πολυμέσων στην
πνευματική και ψυχική υγεία του παιδιού,
που είναι επίσης πολύ σημαντική.

Τα παιδιά μας, ξεκινώντας από το στάδιο
της κύησης μέχρι την εφηβεία, εκτίθενται
καθημερινά σε Μη Ιονίζουσα Ηλεκτρομα-
γνητική Ακτινοβολία, που εκπέμπουν οι
ασύρματες συσκευές καθημερινής χρήσης
και συνδέονται με δίκτυα κινητής τηλεφω-
νίας και σημεία πρόσβασης Wi-Fi όπως τα
κινητά τηλέφωνα, tablets και άλλες ασύρμα-
τες συσκευές.

Η Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία ραδιοσυ-
χνοτήτων (30kHz-300 GHz) που περιλαμ-
βάνει και τις εκπομπές ασύρματων συ-
σκευών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας (2011), έχει ταξινομηθεί ως
«πιθανώς» καρκινογόνος κατηγορίας 2Β για
τον άνθρωπο. 

Μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για την
πληρέστερη αξιολόγηση της δυνητικότητας
καρκινογένεσης στον άνθρωπο.

Πέρα όμως από αυτόν τον κίνδυνο, η συ-
νεχής/πολλαπλή και μακρόχρονη έκθεση
στην ακτινοβολία αυτή, σύμφωνα με νεώτε-
ρες έρευνες, είναι πιθανόν να προκαλέσει και
άλλες σοβαρές βιολογικές επιδράσεις όπως
π.χ. στην ανάπτυξη/λειτουργία του εγκεφά-
λου, του αναπαραγωγικού και άλλων συ-
στημάτων του εμβρύου και του παιδιού, να
προκαλέσει καταστροφή των νευρικών κυτ-
τάρων και του DΝΑ, διάσπαση της προσο-
χής, διαταραχές στη μάθηση και άλλες νευ-
ρολογικές παθήσεις. 

Επιστημονικοί οργανισμοί, ιατρικοί σύλ-
λογοι, επιστημονικές επιτροπές του Ευρω-
κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου (διακήρυξη 1815) κ.ά. προειδοποιούν
για την άμεση ανάγκη μείωσης της έκθεσης
ιδίως των παιδιών και αποφυγή εγκατάστα-
σης ασύρματων συνδέσεων Wi-Fi στα σχο-
λεία (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) για λό-
γους πρόληψης και προφύλαξης. 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα πιο
πάνω καθώς και την αρχή ότι – Η καλύτερη
Θεραπεία είναι η Πρόληψη - αποφασίσαμε
τη διοργάνωση Εκστρατείας Ενημέρωσης
για την προφύλαξη και μείωση της έκθεσης
των παιδιών στη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία.

Eπιβάλλεται η ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση για την ανάγκη δραστικής μείωσης
της χρήσης και της έκθεσης των παιδιών και
των εμβρύων στην πιο πάνω Ακτινοβολία,
στη βάση της Αρχής της Προφύλαξης. Ιδιαί-
τερα στο σπίτι και το σχολείο όπου τα παιδιά
ανάλογα με την ηλικία περνούν τουλάχιστον
το 60-90% χρόνου τους. 

Οι απόψεις του κάθε εμπλεκόμενου
Υπουργείου και/ή Φορέα που συμμετέχει
στην εν λόγω Εκστρατεία. 
Υπουργείο Υγείας

Η συνεισφορά του Υπουργείου Υγείας, θα
επικεντρωθεί σε σειρά δράσεων διαφώτισης
και πρόληψης, μέσω της Σχολιατρικής Υπη-
ρεσίας και των Κέντρων Προστασίας Μη-
τρότητας και Ευημερίας Παιδιού. Στόχος
είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
γονιών αλλά και των ίδιων των παιδιών.
Προς τούτο, θα προωθηθεί η διανομή ενη-
μερωτικού υλικού και η εφαρμογή προγράμ-
ματος ενημέρωσης προς τους γονείς, η συμ-
περίληψη του θέματος των κινδύνων από τη
Μη Ιονίζουσα Ηλεκτρομαγνητική Ακτινο-
βολία στην υγεία του εμβρύου και του παι-
διού, στη θεματολογία των οργανωμένων
διαλέξεων προς τους μέλλοντες γονείς και
τις εγκύους και η ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των Λειτουργών Υγείας που έχουν
άμεση σχέση με την παροχή υπηρεσιών προς
τα παιδιά.
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας «Στάσεις
Ζωής» που έγινε το 2015 από το Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο και το Ερευνητικό και Εκ-
παιδευτικό Ινστιτούτου Υγεία του Παιδιού,oι
έφηβοι σήμερα χρησιμοποιούν περισσότερο
τους υπολογιστές, smart phones, tablets (πε-
ρίπου 4 ώρες τις καθημερινές και 5.5 ώρες τα
σαββατοκύριακα) από την τηλεόραση (περί-
που 2 ώρες τις καθημερινές και 3 τα σαββα-
τοκύριακα). Οι πιο συχνές συσκευές πολυ-
μέσων που βρίσκονται στα υπνοδωμάτια
των παιδιών είναι πρωτίστως τα κινητά (πε-
ρισσότερο από 80%), οι υπολογιστές με πρό-
σβαση στο διαδίκτυο (55%) και η τηλεόραση
(45%). Το 42% των αγοριών και 36% των κο-

ριτσιών δηλώνουν ότι έχουν περισσότερες
από 3 συσκευές πολυμέσων με οθόνη στα
υπνοδωμάτιά τους. Η χρήση πολυμέσων από
5 ώρες την ημέρα στους μαθητές της Α΄
τάξης του Γυμνασίου αυξάνεται σταθερά
μέχρι τις 7 ώρες την ημέρα στους μαθητές
της Γ΄ τάξης του Λυκείου. Πολύ ανησυχητικό
είναι ότι το 6% των παιδιών δηλώνει συνο-
λική χρήση πολυμέσων πέραν των 15 ωρών
ημερησίως τις καθημερινές. Όμως, όπως
προκύπτει από την έρευνα I Family (2012-
2017) του Ινστιτούτου Υγεία του Παιδιού η
συνολική χρήση διαδικτύου και πολυμέσων
πάνω από 2 ώρες/ημέρα επηρεάζει αρνητικά
την ψυχική και τη σωματική υγεία των εφή-
βων μας. Μειώνει την ψυχική ευημερία, τις
οικογενειακές σχέσεις, την αυτοεκτίμηση,
αυξάνει το βάρος, την περίμετρο μέσης και
τον δείκτη μάζας σώματος. 

Γι΄αυτό, το Ινστιτούτο υπογραμμίζει «Συ-
νολική χρήση πολυμέσων με οθόνη πάνω
από δύο ώρες/ημέρα επηρεάζει αρνητικά την
υγεία των εφήβων». 

Η Παιδιατρική Εταιρία Κύπρου συμφωνεί
και ενισχύει την προσπάθεια για λιγότερο
χρόνο αφιερωμένο στα πολυμέσα και μείωση
της έκθεσης των παιδιών στην Ηλεκτρομα-
γνητική Ακτινοβολία (ΗΜΑ) των ασύρμα-
των συσκευών/δικτύων. 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων

Αναμφίβολα, οι σύγχρονες, αξιόπιστες και
υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικές επικοινω-
νίες και υπηρεσίες συμβάλλουν ουσιαστικά
στην οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική
ανάπτυξη της Κύπρου. Παράλληλα όμως,
συμμεριζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τις
ευαισθησίες που υπάρχουν αναφορικά με
την έκθεση των παιδιών σε ηλεκτρομαγνη-
τικά πεδία, όχι μόνο όταν βρίσκονται στο
σχολείο, αλλά σε οποιοδήποτε χώρο δρα-
στηριοποιούνται. 

Το ΤΗΕ, έχοντας αξιολογήσει και διενερ-
γήσει μεγάλο αριθμό μετρήσεων έκθεσης
του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα
τελευταία χρόνια, για τον έλεγχο συμμόρ-
φωσης με τα εθνικά όρια έκθεσης που έχει
θέσει το Υπουργείο Υγείας, όλων των σταθ-
μών ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργούν
στην Κύπρο, παρουσιάζει πιο κάτω δεδομένα
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν
αναλαμβάνονται δράσεις για τη μείωση της
έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

(α) Τα κινητά τηλέφωνα προσαρμόζουν
την ισχύ εκπομπής τους στο κατώτερο επί-
πεδο που είναι απαραίτητο για να διασφαλί-
σει επικοινωνία με το σταθμό βάσης. 

(β) Όταν η ποιότητα σύνδεσης του κινη-
τού τηλεφώνου με την κεραία είναι καλή
(συνήθως όταν το κινητό βρίσκεται κοντά
στην κεραία), τότε το κινητό εκπέμπει με χα-
μηλότερη ισχύ, ενώ όταν η ποιότητα σύνδε-
σης είναι κακή (συνήθως όταν το κινητό βρί-
σκεται μακριά από την κεραία), τότε το κι-
νητό εκπέμπει με ψηλότερη ισχύ, με
αποτέλεσμα το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στο
οποίο εκτίθεται ο χρήστης να είναι ισχυρό-
τερο.

Σημειώνεται ότι για να συμμορφώνονται
με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, οι τερ-
ματικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας πρέ-
πει να φέρουν τη σήμανση CE και στα συνο-

δευτικά έγγραφα να υπάρχει η δήλωση συμ-
μόρφωσης του κατασκευαστή. Αυτό δια-
σφαλίζει ότι το κινητό τηλέφωνο λειτουργεί
εντός του θεσπισμένου ορίου έκθεσης και
αυτό είναι υποχρέωση του κατασκευαστή. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και εφαρμό-
ζοντας την αρχή της προφύλαξης και συνε-
τής αποφυγής, στηρίζουμε την αποθάρ-
ρυνση της «κακής» χρήσης των κινητών τη-
λεφώνων από τα παιδιά. Τα παιδιά, σε σχέση
με τους ενήλικες, έχουν μικρότερων διαστά-
σεων κεφάλι, λεπτότερα κρανιακά οστά,
αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα και μεγα-
λύτερο προσδόκιμο όριο ζωής. Όλα αυτά τα
κατατάσσουν στις πλέον ευαίσθητες ομάδες
πληθυσμού. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν γίνεται
χρήση ασύρματης συσκευής, θα πρέπει να
λαμβάνονται τα ακόλουθα προληπτικά
μέτρα για τη μείωση της έκθεσης στα ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία:

(α) Περιορισμός του χρόνου χρήσης της
ασύρματης συσκευής.

(β) Χρήση εξαρτημάτων αποδέσμευσης
χεριών (ανοικτή ακρόαση, hands-free, Blue-
tooth).

(γ) Χρήση της ασύρματης συσκευής όπου
η ποιότητα σήματος είναι ικανοποιητική
(δηλ. να αποφεύγεται η χρήση σε υπόγεια,
ανελκυστήρες κλπ).
Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία
του Παιδιού»

Η Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και
Υγεία του Παιδιού» (ΕΕΠΥΠ), έχει εντάξει
από τον Δεκέμβρη του 2014 το θέμα στις
προτεραιότητες της, το έχει επεξεργαστεί
επιστημονικά στη βάση της διεθνούς βι-
βλιογραφίας και προωθεί μια πολύπλευρη
εκστρατεία εκπαίδευσης και ενημέρωσης με
τίτλο «Το σπίτι και το σχολείο ΟΑΣΗ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ, από την ακτινοβολία των κινη-
τών, Wi-Fi και άλλων ασύρματων συ-
σκευών». Απώτερος στόχος η ευαισθητοποί-
ηση, η εκπαίδευση και η χρήση και
αξιοποίηση της τεχνολογίας και ιδίως του
Διαδικτύου με ασφάλεια και πάντα ανάλογα
και με την ηλικία των παιδιών. Σε συνεργα-
σία με άλλους, προωθεί δράσεις ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης Γιατρών, Λειτουργών
Υγείας, εκπαιδευτικών, γονιών και παιδιών. 
Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος 

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλον-
τος, βασιζόμενο στην Αρχή της Προφύλαξης
και της Συνετούς Αποφυγής ως βασικό
άξονα που διασφαλίζει τη δημόσια υγεία και
την προστασία του περιβάλλοντος, συμμε-
τέχει στην εκστρατεία ενημέρωσης για την
προφύλαξη και μείωση της έκθεσης των παι-
διών στη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία και
στην ασφαλή χρήση της τεχνολογίας, ως
συντονιστής.

Ως εκ τούτου, έχει την ευθύνη του συντο-
νισμού των δράσεων όλων των εμπλεκομέ-
νων φορέων και της προβολής της Εκστρα-
τείας μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης και Κοινωνικής Δικτύωσης. Επίσης, έχει
ετοιμάσει παρουσίαση που απευθύνεται σε
παιδιά για το εν λόγω θέμα και η οποία μπο-
ρεί να παρουσιασθεί σε όποιο σχολείο το ζη-
τήσει. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται
σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή «Πε-
ριβάλλον και Υγεία του Παιδιού». n 
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Τα γεγονότα
Με την παρούσα προσφυγή ο αιτητής Αν-

δρέας Ανδρέου προσέβαλε την απόφαση της
ΕΔΥ με την οποία τα επτά ενδιαφερόμενα
πρόσωπα, κατόπιν επανεξέτασης συνεπεία
ακυρωτικής απόφασης, προήχθησαν εκ νέου
στη θέση του Ανώτερου Δασικού Λειτουρ-
γού, Τμήμα Δασών. 

Ειδικότερα, η ΕΔΥ  έχοντας υπόψη τις συ-
στάσεις του Αναπληρωτή Διευθυντή κατέ-
ληξε ότι τα επτά ενδιαφερόμενα μέρη που
είχαν συστηθεί υπερείχαν των υπόλοιπων
υποψηφίων και αφού τους επέλεξε ως τους
καταλληλότερους, τους προσέφερε αναδρο-
μική προαγωγή στην πιο πάνω θέση από
15.2.2010.

Νομικοί ισχυρισμοί
Το κυριότερο παράπονο του αιτητή ήταν

ότι η ΕΔΥ παραγνώρισε το δεδικασμένο που
δημιουργήθηκε από την ακυρωτική από-
φαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην προ-
σφυγή υπ΄ αρ. 717/2010, ημερ. 25.9.2013, ιδι-
αιτέρως σε ότι αφορούσε τα προσόντα του,
εφόσον χωρίς νόμιμη αιτιολογία έκρινε ότι
δήθεν  εκ παραδρομής τον είχε προηγουμέ-
νως πιστώσει με το πρόσθετο προσόν της
Δασικής Παθολογίας και Δασι-
κής Εντομολογίας του Ινστι-
τούτου Δασικών Ερευνών Θεσ-
σαλονίκης.  Ειδικότερα ισχυρί-
στηκε ότι ο Αναπληρωτής
Διευθυντής κατά τη σύσταση
του ενώπιον της ΕΔΥ, έκρινε
χωρίς περαιτέρω έρευνα και
χωρίς να δοθεί προηγούμενο
δικαίωμα ακρόασης στον αι-
τητή, ότι αυτός δεν κατείχε το
προσόν και επομένως δεν τον
σύστησε κατά πλάνη περί το
Νόμο και τα πράγματα.  Κατα-
ληκτικά ο αιτητής ισχυρίστηκε
ότι αυτή την πάσχουσα σύ-
σταση του Διευθυντή ακολούθησε η ΕΔΥ
και συνακόλουθα η επίδικη απόφαση θα
πρέπει να ακυρωθεί.

Η συνήγορος της ΕΔΥ είχε αντίθετη
άποψη, την οποία συμμερίζονταν και τα εν-
διαφερόμενα μέρη στη δική τους αγόρευση.
Η θέση τους ήταν ότι  καμιά παραβίαση δε-
δικασμένου δεν υπήρξε διότι η ΕΔΥ συμ-
μορφώθηκε πλήρως με την ακυρωτική από-
φαση και το δεδικασμένο που δημιουργή-
θηκε δεν αφορούσε αυτό καθαυτό το
προσόν ή προσόντα του αιτητή και επομέ-
νως στη βάση της νομολογίας, το διοικητικό
όργανο ήταν ελεύθερο να διερευνήσει εκ

νέου την κατοχή προσόντος.   Επομένως,
κατά την ευπαίδευτο συνήγορο της ΕΔΥ δι-
καιωματικά και εντός του πλαισίου της
ορθής και δέουσας έρευνας, η ΕΔΥ έκρινε
ότι ο αιτητής δεν κατείχε το εν λόγω προσόν.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α. Η ακυρωτική απόφαση στην υπόθεση

αρ. 717/2010, ημερ. 25.9.2013, είχε κρίνει ότι
η σύσταση του Διευθυντή έπασχε και αυτή
την πάσχουσα σύσταση ακολούθησε και η
ΕΔΥ, με αποτέλεσμα την ακύρωση της προ-
αγωγής των ενδιαφερομένων μερών με εξαί-
ρεση το ενδιαφερόμενο μέρος Ανδρέα Σο-
φοκλέους. 

β. Το Δικαστήριο, εξετάζοντας το ίδιο τα
στοιχεία των φακέλων, διαπίστωσε ως προς
το κριτήριο της αξίας ότι δεν μπορούσε να
αποδοθεί υπεροχή σε αξία στα ενδιαφερό-
μενα μέρη με μόνη τη διαφορά σε ένα στοι-
χείο και αυτό μόνο για ένα έτος στη διάρκεια
των πέντε τελευταίων ετών. Ακολουθήθηκε
εν προκειμένω η αρχή της νομολογίας ότι
υπεροχή σε μερικά μόνο «εξαίρετα» είναι
οριακής σημασίας και δεν αποτελεί επαρκές
στοιχείο διαφοροποίησης, (Βασιλειάδη ν.
Τσιάππα (2005) 3 Α.Α.Δ. 403 και Αγαπίου ν.
Δημοκρατίας (2004) 3 Α.Α.Δ. 431). 

γ. Το Δικαστήριο προχώρησε να σημειώσει
στο σκεπτικό του ότι ο αιτητής πέραν από το
απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και του διπλώματος Δασολογίας, είχε παρα-
κολουθήσει σειρά μαθημάτων μεταξύ
5.6.2001-25.10.2001 στη Δασική Παθολογία
και Δασική Εντομολογία στο Ινστιτούτο Δα-

σικών Ερευνών Θεσσαλονί-
κης. Τα ίδια περίπου προ-
σόντα σημείωσε το Δικαστή-
ριο κατείχαν και τα υπόλοιπα
ενδιαφερόμενα μέρη, εκτός
από τρία, για τα οποία ο Δι-
ευθυντής έκανε ρητή ανα-
φορά ότι ήταν κάτοχοι και
επιπρόσθετου προσόντος
σχετικού με τα καθήκοντα
της θέσης που δεν προβλέ-
πονταν από το σχέδιο υπηρε-
σίας ως πλεονέκτημα, αλλά
επαύξανε την αξία τους. 

δ. Αναμφίβολα η νομολο-
γία επιτρέπει επαναδιερεύ-

νηση προσόντων ή άλλων δεδομένων εφό-
σον δεν υπήρξε επ΄ αυτών προηγούμενη
κρίση Δικαστηρίου. Στη Ναζίρης ν. Ρ.Ι.Κ.
(2007) 3 Α.Α.Δ. 38, διατυπώθηκε η θέση από
την Πλήρη Ολομέλεια ότι κάθε επανεξέταση
γίνεται στη βάση του ακυρωτικού αποτελέ-
σματος και όχι εφ΄ όλης της ύλης. Όμως
όπου διαπιστώνεται λόγος το διοικητικό όρ-
γανο μπορεί να προβεί σε εκ νέου διερεύ-
νηση. Σχετικές είναι και οι αποφάσεις Κού-
λουμου ν. Παπασάββα (2010) 3 Α.Α.Δ. 293,
Χατζηγέρου ν. Α.Η.Κ. (2007) 3 Α.Α.Δ. 38, K.
Kallis Estates Ltd v. Δημοκρατίας (2011) 3
Α.Α.Δ. 724, κ.ά. Τα καταγραφόμενα από το

ακυρωτικό Δικαστήριο δεδομένα ως ιστο-
ρικό της διαφοράς που είναι ενώπιον του δεν
δημιουργούν δεσμευτικό προηγούμενο εάν
δεν εξετάστηκαν συγκεκριμένα κατά τον
ακυρωτικό έλεγχο.

Στην υπό κρίση, όμως, περίπτωση λόγω
της επανεξέτασης και της στο μεταξύ αλλα-
γής της θέσης του προϊσταμένου του Τμή-
ματος Δασών, κλήθηκε ο ανα-
πληρωτής Διευθυντής του
Τμήματος Δασών να προβεί
στις συστάσεις κατά τη ρύθ-
μιση του άρθρου 42 του περί
Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου
αρ. 1/90. Αυτό ήταν επιτρεπτό
και ταυτόχρονα αναγκαίο. 

Εφόσον στη διάθεση του
Αναπληρωτή Διευθυντή είχαν
τεθεί οι προσωπικοί και υπηρε-
σιακοί φάκελοι των υποψη-
φίων, θα ήταν πραγματικά αν-
τίθετο με την έννοια της χρη-
στής διοίκησης να αφηνόταν
απαρατήρητο και χωρίς περαι-
τέρω διερεύνηση ή σχολιασμό,
η διαπίστωση από αυτόν ότι
για τον αιτητή δεν υπήρχε υποστηρικτικό
έγγραφο της υπ΄ αυτού κατοχής του πρό-
σθετου προσόντος με το οποίο είχε αρχικά
πιστωθεί. Ακριβώς στο πλαίσιο της δέουσας
έρευνας ήταν οφειλόμενη η εκ μέρους του
αναπληρωτή Διευθυντή αποστολή επιστο-
λής προς τον αιτητή με την οποία του ζητή-
θηκε η παρουσίαση του πιστοποιητικού που
του είχε πιστωθεί προηγουμένως.

Η ενέργεια του αναπληρωτή Διευθυντή
εμφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ως
«εικασία», ούτε ως προσπάθεια «αναμόρφω-
σης» των φακέλων. Ήταν μια απλή επιβαλ-
λόμενη πράξη εκ μέρους του να αναζητήσει
το πιστοποιητικό προς επιβεβαίωση του
προσόντος για το οποίο και δεν ανευρέθη
οτιδήποτε το σχετικό στο φάκελο.

Τα ερωτήματα που έθεσε ο αιτητής μέσω
του συνηγόρου του στις αγορεύσεις ως προς
την ευθύνη εκείνων που συνέταξαν τον πί-
νακα προσόντων και τον οποίο δεν αμφι-
σβήτησε προηγουμένως η ΕΔΥ, δεν διαφο-
ροποιούν το γεγονός ότι στους φακέλους
του αιτητή δεν υπήρχε πουθενά τέτοια βε-
βαίωση η πιστοποίηση. 

ε. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής προβαί-
νοντας στη σύσταση του υπό το φως του
νέου δεδομένου ότι στον αιτητή δεν πιστω-
νόταν εν τέλει το πρόσθετο προσόν της Δα-
σικής Παθολογίας και Δασικής Εντομολο-
γίας, σύστησε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
δίνοντας για τη σύσταση του διάφορες εξη-
γήσεις. Αναγνώρισε στη σύσταση ότι η αρ-
χαιότητα λήφθηκε υπόψη δίνοντας ιδιαίτερη
βαρύτητα στην αρχαιότητα στην παρούσα
θέση, αυτή του Δασικού Λειτουργού, έχον-
τας ταυτόχρονα υπόψη ότι η αρχαιότητα
είναι παράγων βαρύνουσας σημασίας όταν
στα υπόλοιπα κριτήρια οι υποψήφιοι είναι
ίσοι.

στ. Τη σύσταση του Διευθυντή ακολού-
θησε η ΕΔΥ, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά ή σύγ-
κριση με τον αιτητή. Όμως το δεδικασμένο
της ακυρωτικής απόφασης είχε καθορίσει
την αρχαιότητα του αιτητή έναντι όλων των
ενδιαφερομένων μερών και ότι η υπεροχή σε
ορισμένα και μόνο σημεία ή «εξαίρετα», δεν
αποτελούσε τέτοιο διαφοροποιητικό δεδο-

μένο που να ανατρέπει το δε-
δομένο της αρχαιότητας. Έχει
νομολογηθεί κατ΄ επανά-
ληψη ότι το στοιχείο της αρ-
χαιότητας ενέχει τη δική του
σημασία και θεμιτά λαμβάνε-
ται υπόψη όταν τα υπόλοιπα
στοιχεία κρίσης είναι ταυτό-
σημα. Όπως ανέφερε στην
απόφαση του και το ακυρω-
τικό Δικαστήριο, η νομολογία
επίσης θεωρεί μικρές διαφο-
ρές στις αξιολογήσεις ως μη
ικανές να δώσουν υπεροχή
έναντι άλλων στοιχείων, δη-
λαδή, οι υποψήφιοι αυτοί θα
πρέπει να θεωρούνται ως ισο-
δύναμοι στην ουσία με τους

υπόλοιπους που έχουν λιγότερες βαθμολο-
γίες.

ζ. Η ΕΔΥ με την απόφαση της, ακόμη και
έχοντας υπόψη τη νόμιμη αφαίρεση του
πρόσθετος προσόντος του αιτητή, παρα-
βίασε το δεδικασμένο που δημιουργήθηκε
στη συγκριτική εικόνα των υποψηφίων με το
να ακολουθήσει την πάσχουσα στο θέμα σύ-
σταση του Αναπληρωτή Διευθυντή, επιλέ-
γοντας εκείνα τα ενδιαφερόμενα μέρη που
δεν είχαν οποιαδήποτε πρόσθετα προσόντα
και επομένως ήσαν ισοδύναμα με τον αιτητή
σε προσόντα και αξία, ενώ ο αιτητής σαφώς
υπερείχε σε αρχαιότητα. Τα ενδιαφερόμενα
αυτά μέρη είναι οι Νικόλας Σιαμαρίας,
Δήμος Παπαχριστοφή, Χρίστος Χρίστου και
Βασίλειος Παμπουκά. Αναγνωρίζοντας την
αρχαιότητα του αιτητή, αυτή δεν μπορούσε
να παρακαμφθεί έναντι αυτών των ενδιαφε-
ρομένων μερών εφόσον κατά τη νομολογία
θεωρούντο ισοδύναμοι στην ουσία με τον αι-
τητή και είχαν τα ίδια ακριβώς προσόντα. Ως
προς την επιλογή των ενδιαφερομένων
μερών Ανδρέα Χριστοδούλου, Αλέξανδρου
Καταλάνου και Τάκη Παπαχριστοφόρου, οι
οποίοι κατείχαν πρόσθετα προσόντα έναντι
του αιτητή, η επιλογή της ΕΔΥ ήταν εύλογη
και εντός των ορίων της διακριτικής της ευ-
χέρειας εφόσον υπήρχε το διαφοροποιητικό
στοιχείο του πρόσθετου προσόντος το οποίο
πλέον δεν θεωρείτο ότι κατείχε ο αιτητής. 

η. Συνεπώς, ενόψει όλων των πιο πάνω, η
προσφυγή επιτυγχάνει εν μέρει με την ακύ-
ρωση της προαγωγής των ενδιαφερομένων
μερών Νικόλα Σιαμαρία, Δήμου Παπαχρι-
στοφή, Χρίστου Χρίστου και Βασίλειου
Παμπουκά. Η προσφυγή απορρίπτεται όσον
αφορά τα ενδιαφερόμενα μέρη Ανδρέα Χρι-
στοδούλου, Αλέξανδρο Καταλάνο και Τάκη
Παπαχριστοφόρου. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου
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Ανδρέας Ανδρέου 
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Δημοκρατίας

30 Νοεμβρίου, 2015

Αναμφίβολα η νο-
μολογία επιτρέπει
επαναδιερεύνηση
προσόντων ή
άλλων δεδομένων
εφόσον δεν
υπήρξε επ΄ αυτών
προηγούμενη
κρίση Δικαστη-
ρίου.

Η ΕΔΥ με την
απόφαση της,
ακόμη και έχοντας
υπόψη τη νόμιμη
αφαίρεση του πρό-
σθετου προσόντος
του αιτητή, παρα-
βίασε το δεδικα-
σμένο που δημι-
ουργήθηκε στη
συγκριτική εικόνα
των υποψηφίων.
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Η10η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως
η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σε ανάμνηση της υιοθέ-

τησης, από τη Γενική Συνέλευση του Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών το 1948, της Οι-
κουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Η Διακήρυξη εμπεριέχει 30
άρθρα, στα οποία για πρώτη φορά στην
ιστορία συγκεντρώθηκαν και κωδικοποι-
ήθηκαν σε ένα μόνο έγγραφο, ένα ευρύ
φάσμα ατομικών, πολιτικών, κοινωνικών, οι-
κονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων,
τα οποία αναγνωρίζεται ότι έχουν οικουμε-
νικό και αδιαίρετο χαρακτήρα και ότι ο σε-
βασμός τους αποτελεί μέσο εμπέδωσης της
παγκόσμιας ειρήνης, της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας
και της ισότητας. Παρότι η Διακήρυξη δεν
θεωρείται δεσμευτικό έγγραφο, ενέπνευσε
την κατάρτιση 60 τουλάχιστον διεθνών Συμ-
βάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εν-
σωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία των πε-
ρισσότερων κρατών του πλανήτη και αποτέ-
λεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός
αναπτυσσόμενου συστήματος προστασίας
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εστιάζει κυ-
ρίως στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η φετινή Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των συμπίπτει χρονικά με τη διαπίστευση
του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, από το
Γραφείο του Υπάτου Αρμοστή για τα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, ως Εθνική
Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των (National Human Rights Institution-
NHRI). Ειδικότερα, το Γραφείο Επιτρόπου
Διοικήσεως έχει αξιολογηθεί από αρμόδια
Υποεπιτροπή κι έχει προταθεί να λάβει “B
Status”, πρόταση που αναμένεται να επιση-
μοποιηθεί τον προσεχή Ιανουάριο. Η διαπί-

στευση με “B Status”, η οποία σημαίνει με-
ρική συμβατότητα με τις «αρχές των Παρι-
σίων», βάσει των οποίων οφείλει να ενεργεί
ένα NHRI, και όχι με “A Status”, που θα σή-
μαινε πλήρη συμβατότητα, οφείλεται απο-
κλειστικά στους περιορισμούς που απορρέ-
ουν από τη νομοθεσία που διέπει τη λει-
τουργία του θεσμού, σε σχέση ιδίως με τη
διαχείριση του προϋπολογισμού και την
πρόσληψη του προσωπικού του. Κατά τα
λοιπά, η Υποεπιτροπή έχει αναγνωρίσει το
έργο που παράγει ήδη το Γραφείο στον
τομέα της προστασίας και προώθησης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως σημαντικό,
πλούσιο και πολυσχιδές.

Η πιο πάνω απόφαση αποτελεί ορόσημο,
όχι μόνο στην ιστορική εξέλιξη του Γραφείου
Επιτρόπου Διοικήσεως, αλλά και στη δια-

δρομή της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
αφού για πρώτη φορά αναγνωρίζεται από
τον ΟΗΕ η ιδιότητα μιας ανεξάρτητης αρχής
της χώρας ως φορέα με πλήρη αρμοδιότητα,
ακεραιότητα, ανεξαρτησία, δέσμευση και εμ-
πειρογνωμοσύνη στην προώθηση της κατο-
χύρωσης, του σεβασμού και της επέκτασης
των δικαιωμάτων αυτών. Με τον πιο επίσημο
πια τρόπο, ο θεσμός καλείται να συμβάλλει
ενεργά στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων
δικαιοκρατικής προστασίας, την μετουσίωση
των προτύπων σε πρακτικούς και καθημερι-
νούς όρους και τη θεμελίωση κουλτούρας
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Με άλλα λόγια, το Γραφείο, υπό την ιδιότητα
της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, θα επιδιώκει, μέσα από
την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τον
διάλογο με τους κρατικούς, αλλά και μη κυ-
βερνητικούς φορείς, την διάχυτη και οριζόν-
τια ένταξη, τόσο στις πολιτικές, τις νομοθε-
σίες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται από
το κράτος, όσο και στον δημόσιο διάλογο,

των αρχών και των αξιών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
της κοινωνικής δικαιοσύνης
και της δημοκρατίας, όπως
αυτές εξελίσσονται δυναμικά
σε διεθνές επίπεδο.

Η διεύρυνση του ρόλου
του θεσμού καθίσταται
ακόμα πιο κρίσιμη στην πα-
ρούσα χρονική συγκυρία, η
οποία έχει χαρακτηριστικά
κρίσης, τόσο σε τοπικό επί-
πεδο, με την οικονομική δυ-
σπραγία του κράτους και τον

αντίκτυπό της στο επίπεδο διαβίωσης των
πολιτών, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αφενός,
με την αύξηση των προσφυγικών ροών και,
αφετέρου, με την αναζωπύρωση του κινδύ-
νου τρομοκρατίας. Υπό αυτές τις συνθήκες,
η Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων οφείλει να υπενθυμίσει ότι τα
ανθρώπινα δικαιώματα είναι εκ φύσεως κα-
θολικά, αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και
αλληλένδετα, και κατ’ επέκταση, η κρατική
ασφάλεια, η οικονομική ανάπτυξη, η δημο-
κρατία και ο σεβασμός των δικαιωμάτων
αποτελούν ισότιμες βασικές προϋποθέσεις
για την ειρήνη και την κοινωνική πρόοδο. 

Η ανάδειξη και προάσπιση της πιο πάνω
θέσης είναι ακόμα πιο επιτακτική δεδομένου
ότι, κατά τα τελευταία χρόνια οι λογικές λι-
τότητας που επικράτησαν, έχουν οδηγήσει

σε σημαντική συρρίκνωση του κράτους πρό-
νοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η οικο-
νομικής κρίση εξελίχθηκε, δυστυχώς, σε
κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, σε κά-
ποιες περιπτώσεις, σε ανθρωπιστική κρίση. 

Είναι γεγονός ότι τα μέτρα, τα οποία προ-
κρίθηκαν για αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται πε-
ρικοπές των δημοσίων δαπανών, αυξήσεις
στη φορολογία, μειώσεις σε μισθούς, συντά-
ξεις και ωφελήματα και περιορισμό της δω-
ρεάν πρόσβασης στις δημόσιες ιατρικές υπη-
ρεσίες, έχουν επιδεινώσει τις έντονες επι-
πτώσεις της ίδιας της κρίσης στους πολίτες,
έχουν διευρύνει προϋπάρχουσες ανισότητες
και ριζωμένα φαινόμενα διακρίσεων και θέ-
τουν υπό διακινδύνευση το περιεχόμενο, το
επίπεδο και την ποιότητα του κράτους δι-
καίου, αλλά και της δημοκρατίας, στη χώρα
μας. Ήδη ευάλωτες και λιγότερο προνομιού-
χες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι γυ-
ναίκες, τα νεαρά, αλλά και τα ηλικιωμένα
πρόσωπα, οι μετανάστες και τα άτομα με
αναπηρία, έχουν πληγεί σε δυσανάλογο
βαθμό, αντιμετωπίζοντας ακόμα μεγαλύτερο
κίνδυνο φτωχοποίησης, περιθωριοποίησης
και αποκλεισμού. Την ίδια στιγμή, ο κύκλος
της ευαλωτότητας διευρύνεται ανησυχητικά,
με νέες πληθυσμιακές ομάδες να αναζητούν
δίχτυ στήριξης και προστασίας. 

Ολόκληρο το φάσμα των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων έχει επηρεαστεί: Από τα δικαιώ-
ματα σε εργασία, σε αξιοπρεπή και αυτόνομη
διαβίωση, σε καλό επίπεδο υγείας, σε κοινω-
νική αρωγή και φροντίδα, σε εργασιακή προ-
στασία και σε κοινωνική ασφάλιση μέχρι τα
δικαιώματα στη χρηστή διοίκηση, στη συλ-
λογική διαπραγμάτευση και την πολιτική
συμμετοχή. Πολιτικές και δομές που απο-
σκοπούσαν στη στήριξη ή την κοινωνική έν-
ταξη ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων έχουν
αποδυναμωθεί και η γραφειοκρατία που έχει
εισαχθεί σε διαδικασίες που άπτονται της
πρόσβασης σε οικονομική βοήθεια, υγειονο-
μική περίθαλψη ή εξεύρεση εργασίας δυσχε-
ραίνει ακόμα περισσότερο τη θέση των –λι-
γότερο προνομιούχων- πολιτών. 

Παράλληλα, η εξασφάλιση βασικών δημό-
σιων αγαθών έχει καταστεί αντικείμενο φι-
λανθρωπίας. Κοινωνικά παντοπωλεία και
κοινωνικά ιατρεία, συσσίτια σε κοινωνικούς
χώρους και σχολεία και έρανοι για κάλυψη
ιατρικών εξόδων ή εξόδων ηλεκτροδότησης
ή υδατοπρομήθειας –φαινόμενα άγνωστα
μέχρι πρόσφατα στην Κύπρο- συνιστούν πια

για πολλούς πολίτες καθημερινότητα. Σε
αυτές τις συνθήκες, Μη Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις, εθελοντές και εκκλησιαστικοί φο-
ρείς καλύπτουν, με αυταπάρνηση πολλές
φορές, τις αδυναμίες του ίδιου του κράτους.
Η φτώχεια, ωστόσο, συνεχίζει να βαθαίνει,
να εμπεδώνεται και να διαιωνίζει τις επιπτώ-
σεις της στο μέλλον. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, στην
ενότητα «Φτώχια και Κοινωνικό Αποκλει-
σμό», κατά το 2014 το ποσοστό κινδύνου
φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανήλθε
στα 27,4% του πληθυσμού. Όπως ειδικότερα
επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της
Στατιστικής Υπηρεσίας, «συνεπώς, 27,4 του
πληθυσμού της Κύπρου κατά το 2014 βίωνε
τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες συνθήκες:
Ζούσε κάτω από το όριο κινδύνου φτώχιας
(14,4%) (εισοδηματική φτώχια), ζούσε σε νοι-
κοκυριό με σοβαρή υλική στέρηση (15,3%) ή
ζούσε σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλό δείκτη
έντασης εργασίας (9,7%)». Αντίστοιχα ποσο-
στά καταγράφηκαν και για το 2013 (27,8%)
από την Eurostat. Κι ενώ, σύμφωνα με τον
Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ο κύκλος της
φτώχειας μπορεί να σπάσει μέσω της πλή-
ρους απασχόλησης και των αξιοπρεπών
όρων και συνθηκών εργασίας, το ποσοστό
ανεργίας στην Κύπρο είναι το τέταρτο υψη-
λότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον
Οκτώβριο του 2015 το 15,1%.

Ως ο κατ' εξοχήν εθνικός φορέας ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, έχουμε υποχρέωση, τη
σημερινή ημέρα, να υπενθυμίσουμε ότι η οι-
κονομική και δημοσιονομική πολιτική δεν
εξαιρείται της ευθύνης του κράτους να εφαρ-
μόζει τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Ειδικότερα, σε σχέση με τα οικονομικά
και κοινωνικά δικαιώματα, η υποχρέωση του
κράτους για σεβασμό, για αποτροπή περαι-
τέρω οπισθοδρόμησης και συρρίκνωσης και
για στοχευμένη προστασία των πιο αδύνα-
των και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, πα-
ραμένει. Παραμένει, παράλληλα, η υποχρέ-
ωσή του να αξιολογεί τον αντίκτυπο που
κάθε οικονομικό, δημοσιονομικό, νομοθε-
τικό και διοικητικό μέτρο ενδέχεται να επι-
φέρει στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών,
να υλοποιεί αποτελεσματικές πολιτικές για
την προώθηση της ισότητας και την κατα-
πολέμηση των διακρίσεων και να παρεμβαί-
νει έγκαιρα και αποτελεσματικά όπου διαπι-
στώνεται παραβίαση δικαιωμάτων ή φαινό-
μενα καταχρήσεων ή εκμετάλλευσης στον
ιδιωτικό τομέα. 

Παραμένει, εν τέλει, η θεμελιώδης υπο-
χρέωση του κράτους για κατοχύρωση ενός
εγγυημένου επίπεδου αξιοπρεπούς διαβίω-
σης για ολόκληρο τον πληθυσμό. Ενός πυ-
ρήνα αξιοπρέπειας και δικαιωμάτων, ο
οποίος δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί,
να ανατραπεί ή να τεθεί υπό διακινδύνευση,
ιεραρχήσεις και συμψηφισμούς. Ενός πυρήνα
που θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη να συμμε-
τέχει αποτελεσματικά και χωρίς αποκλει-
σμούς και διακρίσεις σε όλο το φάσμα της
πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής
του τόπου. n

Τα μέτρα λιτότητας παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα
τονίζει η Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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Φάρσα χαρακτηρίζει την αντιμετώ-
πιση από τους θεσμούς της ΕΕ του
θέματος της φορολογίας οικονομι-

κών συναλλαγών - γνωστή ως FTT (Finan-
cial Transactions Tax) - η πλατιά συμμαχία
των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πο-
λιτών η οποία με μεγάλες προσδοκίες ανέ-
μενε ότι στη συνεδρία του Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Συμβουλίου της ΕΕ στις 8
Δεκεμβρίου θα υπήρχαν θετικές εξελίξεις
στο θέμα που θα ικανοποιούσαν το αίτημα
για ισχυρή φορολογία και θα ανακοινωνό-
ταν συμφωνία για την εφαρμογή της νέας

φορολογίας η
οποία εκκρεμεί
από μακρού
για οριστικο-
ποίηση. Αντί-
θετα με τις
προσδοκίες ο

Ευρωπαίος Επίτροπος Μοσκοβισί ανακοί-
νωσε ότι ελπίζει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία
το καλοκαίρι του 2013 παρατείνοντας στα
τρία χρόνια την περίοδο από την κατάθεση
της πρότασης για την FTT που παραπαίει σε
συνεχείς και ατέλειωτες καθυστερήσεις και
αναβολές ώστε δικαιολογημένα η όλη διαδι-
κασία να χαρακτηρίζεται ως πραγματική
φάρσα. 

Ο ΓΓ της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δη-
μοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργα-
νώσεων ΕΡSU Jan Willem Goudriaan εξέ-
φρασε βαθειά απογοήτευση για την απουσία
προόδου στο θέμα. Η φορολογία οικονομι-
κών συναλλαγών, τόνισε, αποτελεί ευκαιρία
για τις Ευρωπαϊκές χώρες να εξασφαλίσουν
πρόσθετα έσοδα για χρηματοδότηση των
δημόσιων υπηρεσιών και για ουσιαστικό πε-
ριορισμό των κερδοσκοπικών πρακτικών. 

Επισήμανε ακόμη ο ΓΓ της Ομοσπονδίας
ότι η FTT αποτελεί ευκαιρία για να εξαναγ-
κασθεί ο οικονομικός τομέας να επιστρέφει
πίσω στην κοινωνία μερίδιο από όσα έχει

κερδίσει από την κοινωνία τα τελευταία χρό-
νια. Οι εμπλεκόμενες χώρες πρέπει να συμ-
φωνήσουν σε εφαρμογή αυστηρού φόρου
χωρίς παράθυρα αποφυγής. Δεν υπάρχει
πρόβλημα για τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
να αποφασίσουν περικοπές στους προϋπο-
λογισμούς τους επομένως είναι σε θέση να
καταλήξουν και σε συμφωνία για την FTT.
Η καθυστέρηση στην κατάληξη σε συμφω-
νία δεν είναι κακή μόνο για την Ευρώπη
αλλά και για όλους όσοι αναμένουν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει προηγού-
μενο για μίμηση και να δημιουργήσει μομέν-
τουμ για διεθνή φορολόγηση των οικονομι-
κών συναλλαγών. 

Με την εφαρμογή FTT που θα καλύπτει
τις περισσότερες οικονομικές συναλλαγές
στην Ευρώπη θα δημιουργηθεί εμπόδιο μεί-
ζονος σημασίας στις περισσότερες πρακτικές
που ζημιώνουν το δημοσιονομικό τομέα κυ-
ρίως μέσω κερδοσκοπικών μεθόδων και δη-
μιουργίας χρεών για αποφυγή φορολογιών.
Η φορολογία FTT θα προσφέρει πρόσθετες
πηγές εσόδων στις κυβερνήσεις που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα εξασφάλισης ρευστό-
τητας και θα παρεμποδίζει κερδοσκοπικές
πρακτικές που αποτελούν συνήθη τακτική
με θύματα πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Κα-
λούνται οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών
μελών να εγκαταλείψουν την τακτική των
αναβολών και των καθυστερήσεων για την
κατάληξη σε συμφωνία για την εφαρμογή
του απλού αυτού μέτρου που θα φέρει σ’
αυτές ευρύτατα οφέλη για τις δημόσιες υπη-
ρεσίες και γενικά την οικονομία όχι μόνο
στην Ευρώπη αλλά και ευρύτερα. n

Φάρσα η τακτική των θεσμών ΕΕ 
για την εφαρμογή του FTT

Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Συνδι-
καλιστικές Οργανώσεις από κοινού με
την Οργάνωση Καταπολέμησης της

Φτώχιας επαίνεσαν την απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής να διεξαγάγει λεπτομερή
διερεύνηση των φορολογικών πρακτικών
της πολυεθνικής εταιρείας Μακτόναλντς
στην Ευρώπη. 

Συγκεκριμένα οι Ευρωπαϊκές Συνδικαλι-
στικές Οργανώσεις του δημόσιου και ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα EPSU και EFFAT, η
Διεθνής ΄Ενωση Υπαλλήλων Υπηρεσιών
SEIU με μέλη στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το
Πουέρτο Ρίκο και η Οργάνωση για την Κα-
ταπολέμηση της Φτώχιας War on Want που
συνολικά εκπροσωπούν 15 εκατομμύρια 
εργαζόμενους σε διάφορους τομείς της οι-
κονομίας χαιρέτισαν την απόφαση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και την κάλεσαν να
προωθήσει δυναμικά το θέμα για να δια-
σφαλισθεί ότι η Μακτόναλντς φέρει ευθύνη

για φορο-αποφυγή. 
Ο Scott Courtney Οργανωτικός Διευ-

θυντή SEIU δήλωσε ότι για χρόνια η Μα-
κτόναλντς διοχετεύει δισεκατομμύρια σε φο-
ρολογικούς παραδείσους αποφεύγοντας κα-
ταβολή φόρων στα κρατικά ταμεία ενώ
ταυτόχρονα καταβάλλει ημερομίσθια φτώ-
χιας στους εργαζόμενους της. Είναι σαφές το
παρελθόν της Μακτόναλντς στην κακοδια-
χείρισης των υπαλλήλων της και των κοινω-
νιών στις οποίες λειτουργεί και είναι επιτέ-
λους καιρός αυτή η εταιρεία να λογοδοτή-
σει. 

Οι τέσσερεις συνεργαζόμενες Οργανώσεις
κατάθεσαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και την Ευρωβουλή αποδεικτικά στοι-
χεία της αγοράς με σχετική έκθεση για την
πρακτική της Μακτόναλντς η οποία κατα-
δεικνύει τη φοροαποφυγή της για ποσό που
υπολογίζεται σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ
την περίοδο 2009 – 2013.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωση
της αναφέρει ότι το επιχειρηματικό σύστημα
Δικαιοχρησίας (Franchιsing) της Μακτό-
ναλντς δεν έχει ουσιαστικά καταβάλει εται-
ρικό φόρο ούτε στο Λουξεμβούργο ούτε στις
ΗΠΑ μετά το φορολογικό διακανονισμό που
έγινε από αυτή με το Λουξεμβούργο το 2009. 

Οι φορολογικές πρακτικές της Μακτό-
ναλνς έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των
φορολογικών αρχών σε ολόκληρο τον
κόσμο. Από το 2005 έχουν διενεργηθεί έρευ-
νες σε τουλάχιστον 5 χώρες περιλαμβανομέ-
νης και της Γαλλίας όπου οι φορολογικές
αρχές το 2013 διεξήγαγαν ειδική έρευνα στη
εταιρική δομή Λουξεμβούργου-Ελβετίας της
Μακτόναλντς. 

Ταυτόχρονα διενεργείται σε παγκόσμια
κλίμακα και διερεύνηση της κακομεταχείρι-
σης των υπαλλήλων της Μακτόναλντς από
τη διοίκηση της με την επιβολή στο προσω-
πικό μηδενικού ωραρίου εργασίας - το οποίο

έχει ήδη επιβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο –
όπως και της κακής της εταιρικής κοινωνι-
κής συμπεριφοράς. 

Τον περασμένο Αύγουστο μια από τις πιο
δυναμικές Συντεχνίες της Βραζιλίας, η Γε-
νική ΄Ενωση Εργατών (UGT) κατάθεσε αί-
τημα στις δημόσιες διωκτικές αρχές της
χώρας για έναρξη ανακρίσεων για τους ισχυ-
ρισμούς κατά της Μακτόναλντς για φοροα-
ποφυγή, άνισο ανταγωνισμό και παραβάσεις
των νόμων περί franchising Η αίτηση κατα-
τέθηκε λίγες μόνο μέρες πριν από τις μαρτυ-
ρίες που για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επί-
πεδο δόθηκαν από εργαζόμενους στη Μα-
κτόναλντς και εκλελεγμένους εκπροσώπους
τους από διάφορες χώρες του κόσμου στην
ακρόαση στην Ομοσπονδιακή Γερουσία της
Βραζιλίας για την αρνητικές κοινωνικές επι-
πτώσεις του επιχειρηματικού μοντέλου της
Μακτόναλντς. n

Σε διερεύνηση της φοροαποφυγής της Μακτόναλντς 
οδηγούν ευρήματα του Συνδικαλιστικού Κινήματος 

ΗΣτατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει
ότι η εξέλιξη του «Εναρμονισμένου»
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Εν.

ΔΤΚ) για τον μήνα Νοέμβριο 2015, έχει ως
εξής:

• Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2015 μει-
ώθηκε με ρυθμό -1,5% σε σύγκριση με -1,8%

τον Οκτώβριο 2015. Αντίστοιχα, τον Νοέμ-
βριο 2014, ο ρυθμός πληθωρισμού ήταν 0%.

• Η διακύμανση του Δείκτη, κατά τους τε-
λευταίους τρεις μήνες, όπως και η ποσοστι-
αία μεταβολή, σε σύγκριση με τον προηγού-
μενο χρόνο, παρουσιάζονται στον πίνακα
που ακολουθεί:

Μείωση 1,5% στον πληθωρισμό Κύπρου 
στον Εναρμονισμένο Δείκτη Νοεμβρίου

Σε μια σημαντική περίοδο για τις συ-
νομιλίες για το Κυπριακό, το Σπίτι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει με

τον ΟΠΕΚ δύο σημαντικές δημόσιες συζη-
τήσεις με συμμετοχή Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων πολιτικών αρχηγών κάτω
από τον τίτλο «Η Ενωμένη Κύπρος είναι
εφικτή».

Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάν-

τηση με κεντρικούς ομιλητές τον Αβέρωφ
Νεοφύτου, πρόεδρο Δημοκρατικού Συνα-
γερμού και Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, πρόεδρο του
Ρεμπουπλικανικού Τουρκικού Κόμματος.

Αύριο η δεύτερη συνάντηση με κεντρικούς
ομιλητές τον Άντρο Κυπριανού, γενικό
γραμματέα ΑΚΕΛ και Τσεμάλ Οζγιγίτ, 
πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμμα-
τος. n

Συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς
στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 29 Δεκεμβρίου η συνεστίαση
στο Εντευκτήριο μας στη Λευκωσία

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας ανακοινώνει ότι 
η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Συνεστίαση του Εντευκτηρίου μας 

θα γίνει την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015 στις 6:30 μ.μ.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στη διαχειρίστρια του Εντευκτηρίου μας 

κα Ελένη Βενιζέλου, τηλ. 99979583.
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Παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική
διάσκεψη από τη Γενική Διευθύντρια
του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα

Γιαννάκη το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής
Αρωγής για  Υπηρεσίες που δεν προσφέρον-
ται από τα δημόσια νοσηλευτήρια με αγορά
υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για διε-
νέργεια επεμβάσεων Καρδιοχειρουργικής,
Οφθαλμολογίας, Λαπαροσκοπικής και Ρομ-
ποτικής Προστατεκτομής.

Η Γ.Δ. ανάφερε ότι κύριοι στόχοι είναι η
συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
για υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στα
δημόσια νοσηλευτήρια, η αναβάθμιση της
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας προς τους
ασθενείς και η διασφάλιση του δικαιώματος
του ασθενή για επιλογή ιατρικού
κέντρου/ιατρού, στα πλαίσια των αρχών της
χρηστής διοίκησης, του σεβασμού των δι-
καιωμάτων των ασθενών και της αναβάθμι-
σης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Τονίστηκε ότι η Γενική Διεύθυνση του
Υπουργείου Υγείας εφαρμόζει με επιτυχία τη
διαδικασία του «κουπονιού» με σκοπό:

1. Την αύξηση του οφέλους των ασθενών.
2. Την ορθολογιστική διαχείριση της δη-

μόσιας δαπάνης.
3. Την αύξηση του εύρους των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.
Επισημάνθηκε ότι πρόσφατο παράδειγμα

αποτελεί η αγορά υπηρεσιών για τη διενέρ-
γεια εξέτασης μαγνητικής τομογραφίας
(MRI) από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα
οποία διαθέτουν μαγνητικούς τομογράφους
συγκεκριμένων προδιαγραφών και στα
οποία παραπέμπονται οι ασθενείς που τε-
λούν σε λίστα αναμονής για τη διενέργεια
MRI. Στη συγκεκριμένη αγορά υπηρεσιών
έχουν περιληφθεί και 650 ασθενείς με θα-
λασσαιμία.  Η διαδικασία αυτή έχει σε με-
γάλο βαθμό αμβλύνει τη λίστα αναμονής. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία του νέου σχε-
δίου καθορίζεται μία ελάχιστη επιχορηγού-
μενη τιμή η οποία προκύπτει μετά από αξιο-
λόγηση τιμοκαταλόγου των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών από τα ενδιαφερόμενα,
εντός προδιαγραφών, ιδιωτικά κέντρα /ια-
τρούς. 

Δημιουργήθηκε κατάλογος στον οποίο
αναγράφονται οι τιμές όλων των ενδιαφε-
ρομένων παρόχων υγείας και ο ασθενής έχει
το δικαίωμα να επιλέξει τον ιατρό ή το κέν-
τρο που θέλει να παραπεμφθεί.  Στην περί-

πτωση που ο ασθενής επιλέγει κέντρο/ιατρό
με ακριβότερη τιμή από την καθορισμένη,
θα κληθεί να καλύψει τη χρηματική διαφορά
που προκύπτει. 

Κριτήριο για την επιλογή των υπηρεσιών
υγείας για παραπομπή δικαιούχων ασθενών
στον ιδιωτικό τομέα είναί η πάθηση να μη
μπορεί να τύχει αποτελεσματικής διάγνωσης
ή θεραπείας στα κρατικά νοσηλευτήρια και η
διάγνωση ή θεραπεία να μη μπορεί να πα-
ρασχεθεί από τα κρατικά νοσηλευτήρια
μέσα στα χρονικά όρια τα οποία από ιατρι-
κής άποψης επιβάλλει η κατάσταση της
υγείας του ασθενούς και η πιθανή εξέλιξη
της υγείας του.

Οι κατηγορίες οι οποίες επελέγησαν για
επέκταση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό
τομέα με βάση τη διαδικασία «κουπονιού»
αφορούν:

1. Καρδιοχειρουργικές  Επεμβάσεις
2. Επεμβάσεις Οφθαλμολογίας (13 τύποι

επεμβάσεων)
3. Επεμβάσεις Λαπαροσκοπικών και  Ρομ-

ποτικών Προστατεκτομών 
4.  Παραπομπή Χρόνιων  Ασθενών σε

Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια ή Στέγες Ηλικιωμέ-
νων  (σε εξέλιξη).

Το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη δρομολογή-
σει την επέκταση του εύρους των υπηρεσιών
που προσφέρονται με τη διαδικασία «κου-
πονιού». 

Οι Υπηρεσίες Υγείας που βρίσκονται σε
εξέλιξη αφορούν:

1. Διαγνωστικές εξετάσεις - MRI καρδίας
και μαστού.

2. Επεμβατική Ακτινολογία – Χημειοεμ-

βολισμοί (με μετάκληση ειδικού ιατρού
εντός των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων).
Καρδιοχειρουργικές  Επεμβάσεις

Συμμετέχουν 3 ιδιωτικά νοσηλευτήρια,
δύο στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό, τα
οποία αποδέχτηκαν την πρόταση του
Υπουργείου Υγείας για συμμετοχή στη δια-
δικασία «κουπονιού». Αναμένεται σύντομα
και η συμμετοχή τέταρτου ιατρικού κέντρου.

Η επιτυχία της εφαρμογής της διαδικασίας
φαίνεται στο συγκριτικό πίνακα, στον οποίο
καταγράφονται οι τιμές 5 τύπων καρδιοχει-
ρουργικών επεμβάσεων, πριν και μετά την
εφαρμογή  του «κουπονιού», στις 9 Απριλίου
2015. (Πίνακας 1).

Στον τιμοκατάλογο  υπάρχουν συνολικά
51 προσφερόμενες υπηρεσίες που αφορούν
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. 

• Στις καθορισμένες τιμές συμπεριλαμβά-
νεται προ-εγχειρητικός και μετεγχειρητικός
έλεγχος,  σε σύγκριση με τις τιμές πριν την
εφαρμογή του κουπονιού που δεν περιελάμ-

βαναν  προ-εγχειρητικούς και μετεγχειρητι-
κούς ελέγχους.  

• Οι τιμές περιλαμβάνουν διάρκεια παρα-
μονής στο Νοσηλευτήριο μέχρι είκοσι (20)
μέρες και την πρώτη μετεγχειρητική επί-
σκεψη σε σύγκριση με τις τιμές πριν την
εφαρμογή του κουπονιού που περιελάμβα-
ναν 14 μόνο μέρες νοσηλείας και επιπλέον
χρέωση για την περαιτέρω  παραμονή του
ασθενή στο ιδιωτικό κέντρο. 
Οφθαλμολογικές Επεμβάσεις

Συμμετέχουν 5 ιδιώτες ιατροί οι οποίοι
αποδέχτηκαν την πρόταση του Υπουργείου
Υγείας για παροχή υπηρεσιών που αφορούν
13 τύπους οφθαλμολογικών επεμβάσεων,

μεταξύ των οποίων οι Υαλοειδεκτομές. 
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να επιλέξει

τον ιατρό ή το ιδιωτικό κέντρο στο οποίο
θέλει να χειρουργηθεί/νοσηλευτεί και σε πε-
ρίπτωση που η τιμή του συγκεκριμένου
ιδιώτη είναι υψηλότερη, ο ασθενής θα κλη-
θεί να καλύψει τη χρηματική διαφορά. 

Συμμετέχουν 5 ιδιώτες ιατροί ένας στη
Λευκωσία και 4 στη Λεμεσό, οι οποίοι απο-
δέχτηκαν την πρόταση του Υπουργείου
Υγείας για συμμετοχή στη διαδικασία «κου-
πονιού» για οφθαλμολογικές επεμβάσεις.

Στον πίνακα 2 φαίνονται οι τιμές που 
προσφέρει το Υπουργείο Υγείας για τις 13
οφθαλμολογικές επεμβάσεις με τη διαδικα-

σία «κουπονιού» (8 επεμβάσεις αφορούν Υα-
λοειδεκτομή).

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για  Υπηρεσίες 
που δεν προσφέρονται από τα δημόσια νοσηλευτήρια

Συνέχεια στη σελ. 9
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Στον πίνακα 3 φαίνονται συγκριτικά οι
τιμές ενδεικτικού αριθμού οφθαλμολογικών
επεμβάσεων πριν και μετά τη διαδικασία
«κουπονιού». 
Επεμβάσεις  Λαπαροσκοπικών και  Ρομ-
ποτικών Προστατεκτομών

To Υπουργείο Υγείας έχει θέσει σε εφαρ-
μογή τη διαδικασία «κουπονιού» για επεμ-
βάσεις Λαπαροσκοπικών και Ρομποτικών
Προστατεκτομών.

Καθορισμένη τιμή για επιχορήγηση από το

Υπουργείο Υγείας:
1. €7.500 για Επεμβάσεις Ρομποτικών

Προστατεκτομών 
2. €7.000 Επεμβάσεις Λαπαροσκοπικών

Προστατεκτομών.
Πριν την εφαρμογή της διαδικασίας:
• Τιμή για Ρομποτικές Προστατεκτομές:

€12.900
• Ηλικιακός περιορισμό μέχρι 65 χρονών 
Μετά την εφαρμογή της διαδικασίας :
• Τιμή για Ρομποτικές Προστατεκτομές:

€7.500
• Άρση του ηλικιακού κριτηρίου

• Ελεύθερη επιλογή ιατρικού κέντρου.
Παραπομπή Χρόνιων Ασθενών σε Ιδιω-
τικά Νοσηλευτήρια ή Στέγες Ηλικιωμέ-
νων

Το Υπουργείο Υγείας έχει εντοπίσει/αξιο-
λογήσει την ανάγκη παραπομπής χρόνιων
ασθενών στον ιδιωτικό τομέα για νοσηλεία,
γι’ αυτό και βρίσκεται σε εξέλιξη η αγορά
υπηρεσιών με τη διαδικασία «κουπονιού».

Κύριοι λόγοι της απόφασης:
1. Εξασφάλιση κλινών σε περίπτωση επει-

γόντων περιστατικών.
2. Διευκόλυνση των χρόνιων ασθενών ως

προς τη νοσηλεία τους. 
• Το Υπουργείο Υγείας είναι δέκτης αιτη-

μάτων από ασθενείς/συγγενείς για επιδό-
τηση συγκεκριμένου ποσού και δυνατότητας
επιλογής του κέντρου νοσηλείας με κάλυψη
οποιασδήποτε χρηματικής διαφοράς από τον
ασθενή.

• Σεβασμός των δικαιωμάτων των ασθε-
νών και της ελεύθερης επιλογής του κέντρου
νοσηλείας/θεραπείας/αποκατάστασης.

• Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχό-
μενων υπηρεσιών προς τον ασθενή.

Το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε την επι-
χορήγηση καθορισμένου ποσού το οποίο θα
προκύψει με τη διαδικασία του «κουπονιού».
Οι ασθενείς/συγγενείς θα επιλέγουν το κέν-

τρο που επιθυμούν καλύπτοντας πιθανή
χρηματική διαφορά. 

Η χρονική διάρκεια επιχορήγησης για
κάθε ασθενή θα είναι καθορισμένη. 
Διαδικασία «κουπονιού»

Όπως ανάφερε η Γενική Διευθύντρια με
την  εφαρμογή του «κουπονιού» μειώνεται η
γραφειοκρατία, ενισχύεται η διαφάνεια με
σεβασμό στον ασθενή, τις επιλογές και τις
ανάγκες του.

Αναφέρτηκε επίσης ότι η διαδικασία χα-
ρακτηρίζεται ως πρώιμο ΓεΣΥ. (Πρόνοιες
ΓεΣΥ με έμφαση στο ελεύθερο δικαίωμα της
επιλογής κέντρου για τον ασθενή), εξοικο-
νομεί  πόρους και ανθρωποώρες και υπάρχει
γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία για τη
νομιμότητά της, ενώ εφαρμόζεται και με 
τη σύμφωνη γνώμη της Ελεγκτικής Υπηρε-
σίας. n

Συνέχεια από σελ. 8

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες 
που δεν προσφέρονται από τα δημόσια νοσηλευτήρια

Η εφαρμογή διασυνοριακού ηλ-εμπορίου 
θα οδηγήσει σε οφέλη στην Κύπρο λέει η ΕΕ

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δύο
Οδηγίες: μια για ψηφιακό περιεχό-
μενο και μια άλλη για αγαθά. Μαζί

θα διασφαλίσουν ότι ισχύουν οι ίδιοι βασι-
κοί κανόνες που αφορούν το δίκαιο των

συμβάσεων σε όλη
την ΕΕ για την
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή
αγορά αγαθών και
την προμήθεια ψη-
φιακού περιεχομέ-
νου. Η Επιτροπή
υποστηρίζει ότι οι
οδηγίες αυτές θα

βελτιώσουν τη ζωή όχι μόνο των επιχειρή-
σεων στην Κύπρο, αλλά και θα είναι προς το
συμφέρον των καταναλωτών γιατί οι κοινοί
κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ θα μειώσουν
τις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με
το δίκαιο των συμβάσεων. Περισσότεροι κα-
ταναλωτές θα ενθαρρυνθούν να κάνουν
ηλεκτρονικές αγορές από άλλες χώρες της
ΕΕ, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
μια αγορά της τάξης των 70 εκατομμυρίων
ηλεκτρονικών διασυνοριακών αγοραστών. 

Αναφέρονται τα πιο κάτω σε ενημερωτικό
δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Πώς θα βελτιώσουν αυτές οι Οδηγίες τη
ζωή των καταναλωτών στην Κύπρο;

Οι καταναλωτές στην Κύπρο
θα έχουν πρόσβαση σε προ-
σφορές από περισσότερους εμ-
πόρους σε όλη την ΕΕ και επο-
μένως θα ωφεληθούν από μια

ευρύτερη επιλογή προϊόντων, σε πιο αντα-

γωνιστικές τιμές.
Οι καταναλωτές θα έχουν συγκεκριμένα

δικαιώματα με υψηλό επίπεδο προστασίας
κατά την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο
και την ηλεκτρονική αγορά αγαθών. Για το
ψηφιακό περιεχόμενο, οι κανόνες θα ισχύουν
ανεξάρτητα εάν πληρώνουν με χρήματα ή δί-
νουν τα προσωπικά τους δεδομένα στον
προμηθευτή με σκοπό την πρόσβαση στο
περιεχόμενο (π.χ. απλά με την εγγραφή
τους).
Ψηφιακό περιεχόμενο

Ευθύνη προμηθευτή για
ελαττώματα: Εάν το ψηφιακό
περιεχόμενο είναι ελαττωμα-
τικό, ο καταναλωτής μπορεί
να ζητήσει αποκατάσταση.

Δεν θα υπάρχει χρονικό όριο για την ευθύνη
του προμηθευτή για παρόμοια ελαττώματα,
διότι – σε αντίθεση με τα αγαθά – το ψη-
φιακό περιεχόμενο δεν υφίσταται φθορές.

Αντιστροφή του βάρους από-
δειξης: Εάν το ψηφιακό περιε-
χόμενο είναι ελαττωματικό,
δεν θα πρέπει ο καταναλωτής
να αποδείξει ότι το ελάττωμα

υπήρχε κατά το χρόνο της προμήθειας, αλλά
εναπόκειται στον προμηθευτή να αποδείξει
ότι δεν είναι ελαττωματικό. Αυτό είναι ση-
μαντικό, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική
φύση του ψηφιακού περιεχομένου, όπου
μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους
καταναλωτές να αποδείξουν την αιτία ενός
προβλήματος.
Δικαίωμα τερματισμού μιας σύμβασης: Οι

καταναλωτές θα έχουν το δι-
καίωμα να τερματίσουν μα-
κροπρόθεσμες συμβάσεις,
καθώς και συμβάσεις στις
οποίες ο προμηθευτής κάνει

μεγάλες μεταβολές.
Αγαθά

Αντιστροφή του βάρους από-
δειξης για δύο χρόνια: Στην
Κύπρο σήμερα, για μια χρονική
περίοδο 6 μηνών δεν χρειάζε-
ται να αποδείξει ο καταναλω-

τής που ζητάει αποκατάσταση για ένα ελατ-
τωματικό προϊόν ότι το ελάττωμα υπήρχε
κατά το χρόνο της παράδοσης, αλλά εναπό-
κειται στον πωλητή να αποδείξει το αντί-
θετο. Η χρονική περίοδος κατά την οποία ο
πωλητής φέρει αυτό το βάρος απόδειξης,
τώρα θα επεκταθεί σε δύο χρόνια.

Απουσία υποχρέωσης κοινο-
ποίησης: Οι καταναλωτές δεν
θα χάνουν τα δικαιώματά τους
εάν δεν πληροφορούν τον πω-
λητή για ένα ελάττωμα εντός

ορισμένης χρονικής περιόδου, όπως συμβαί-
νει σήμερα στην Κύπρο.

Μικρά ελαττώματα: Εάν ο πω-
λητής αδυνατεί ή αποτυγχάνει
να επισκευάσει ή να αντικατα-
στήσει ένα ελαττωματικό προ-
ϊόν, οι καταναλωτές θα έχουν

το δικαίωμα να τερματίσουν τη σύμβαση και
να λάβουν επιστροφή χρημάτων ακόμα και
σε περιπτώσεις μικρών ελαττωμάτων.
Μεταχειρισμένα αγαθά: Για μεταχειρισμένα

αγαθά που αγοράστηκαν ηλεκτρονικά, οι
καταναλωτές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα
να ασκήσουν τα δικαιώματά τους εντός μιας
χρονικής περιόδου δύο ετών, όπως συμβαί-
νει και με τα νέα αγαθά, αντί της χρονικής
περιόδου ενός έτους που ισχύει προς το
παρόν στην Κύπρο.
Με ποιο τρόπο θα συμβάλλουν αυτές οι
Οδηγίες στην οικονομική ανάπτυξη;

Η άρση των εμποδίων σχετικά με το δίκαιο
των συμβάσεων θα διευκολύνει το διασυνο-
ριακό εμπόριο.

• Η αυξημένη οικονομική δρα-
στηριότητα αναμένεται να αυ-
ξήσει το ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 4
δισεκατομμύρια EUR από το
σημερινό του επίπεδο.
• Το ΑΕγχΠ της Κύπρου ιδιαί-
τερα, αναμένεται νααυξηθεί
κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια
EUR.

• Ο αυξημένος ανταγωνισμός
θα μειώσει τις τιμές των κατα-
ναλωτών σε όλη την ΕΕ. Αυτό
θα οδηγήσει σε επιπλέον κα-
ταναλωτική ευημερία και εκτι-

μάται να αυξήσει την κατανάλωση των νοι-
κοκυριών στην ΕΕ κατά 18 δισεκατομμύρια
EUR από το τρέχον επίπεδό της.

• Στην Κύπρο, η μείωση των
τιμών καταναλωτή εκτιμάται
να αυξήσει την κατανάλωση
των νοικοκυριών κατά 19 εκα-
τομμύρια EUR. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Ρήτρες ευελιξίας στο Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Η 30η Κοινοβουλευτική Συνέλευση
Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Ευρωβουλευτές και βουλευτές από τις χώρες της Αφρικής,
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, συζήτησαν για το μετανα-
στευτικό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική
βοήθεια, κατά την 30η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκ-
προσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στις Βρυξέλλες. Οι περισσότεροι συμ-
φώνησαν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες

του μεταναστευτικού, όπως η φτώχεια και ο πόλεμος, ενώ άλλοι προειδοποίησαν ότι θα πρέ-
πει να προετοιμαστούμε για τους πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής. 

Στη συζήτηση, προήδρευσε ο Louis Michel (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο), ο οποίος υπενθύμισε
ότι το “2015 σημείωσε ένα μακάβριο ρεκόρ, καθώς περισσότεροι από 3500 πρόσφυγες έχα-
σαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο”.

Πολλοί συμφώνησαν ότι όσο επείγουσα και αν είναι η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το με-
ταναστευτικό, θα πρέπει επίσης, να καταπολεμηθούν και οι αιτίες που το δημιουργούν.

Όπως είπε και ο Adjedoue Weidou, “αν δεν τελειώσει ο πόλεμος, θα υπάρξουν ακόμα πε-
ρισσότεροι μετανάστες”, ενώ η Marlene Mizzi (Σοσιαλιστές, Μάλτα), δήλωσε ότι “ο μόνος
τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό είναι να καταπολεμήσουμε τις αιτίες και
όχι να βάζουμε και άλλες φωτιές”.

Η Bodil Valero (Πράσινοι, Σουηδία), προειδοποίησε ότι αν δεν τελειώσει ο πόλεμος “θα
υπάρξουν και άλλοι πρόσφυγες στο μέλλον. Όχι μόνο πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές
ή οικονομικοί μετανάστες αλλά και πρόσφυγες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής”.

Για την Catherine Bearder (Φιλελεύθεροι, Βρετανία), “πολλά είναι τα οφέλη που μπορούν
να προέλθουν από τους μετανάστες - όπως για παράδειγμα η κάλυψη θέσεων εργασίας χα-
μηλής και υψηλής ειδίκευσης, που οι τοπικές κοινότητες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κα-
λύψουν”. Πρόσθεσε ότι οι νέοι μετανάστες που σπουδάζουν στην ΕΕ μπορούν να ωφελήσει
τη χώρα τους όταν επιστρέψουν, αν και, όπως είπε ο Elmi Obsieh wais, από το Τζιμπουτί
“αυτοί οι άνθρωποι μεταναστεύουν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό για τις αναπτυσσόμε-
νες χώρες”.

Ο Michael Gahler (ΕΛΚ, Γερμανία), από την πλευρά του υπενθύμισε, ότι “ως ευρωπαίοι
έχουμε να κάνουμε πολύ δουλειά και μεταξύ μας αλλά και με τις χώρες της ΑΚΕ.

Η Lidia Senra Rodriguez, από την Ευρωπαϊκή Αριστερά (Ισπανία), είπε ότι “πρέπει να
απορρίψουμε τις ενέργειες των χωρών που απορρίπτουν ... και χρησιμοποιούν τη βία δια-
τηρώντας απάνθρωπες συνθήκες για τους μετανάστες”. n

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν για πρώτη φορά την
κοινή θέση τους σχετικά με τις προτεινόμενες ρήτρες ευελιξίας που
προβλέπονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο
περιορίζει τα δημόσια ελλείμματα και το δημόσιο χρέος στο 3% και
το 60% του ΑΕΠ αντίστοιχα.

Για την κινητοποίηση των δημοσίων επενδύσεων και την ανα-
ζωογόνηση της προβληματικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Ιανουάριο μια νέα ερμηνεία του συμ-

φώνου, δίνοντας στις χώρες περισσότερο χρόνο προκειμένου να ισοσκελίσουν τους προ-
ϋπολογισμούς τους εφόσον υλοποιήσουν σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να
αυξήσουν τις βασικές επενδυτικές δαπάνες, ή στην περίπτωση σοβαρής οικονομικής ύφεσης.

Η πρόταση της Επιτροπής ήρθε σε μεγάλο βαθμό ως απάντηση στις εκκλήσεις από τη
Γαλλία, η οποία έχει κατ ‘επανάληψη καταγγείλει την «εμμονή» της Γερμανίας για λιτότητα
για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Μια δοκιμαστική συμφωνία – ήδη πιο περιοριστική από την αρχική πρόταση της Επιτρο-
πής- επετεύχθη στις 27 Νοεμβρίου από τους απεσταλμένους των εθνικών κυβερνήσεων στο
πλαίσιο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (ΟΔΕ), μετά από ένα εξάμηνο συ-
ζητήσεων κεκλεισμένων των θυρών.

Ωστόσο, η Γερμανία επανέλαβε την αντίθεσή της προς μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελι-
ξία, και οδήγησε μια μικρή ομάδα χωρών υπέρ της διατήρησης αυστηρής πειθαρχίας κατά την
εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

Κατά συνέπεια, οι χώρες της ΕΕ απέσυραν το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο του ανακοινω-
θέντος της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μια πρόταση στο
λεγόμενο «διορθωτικό σκέλος» του Συμφώνου, επιτρέποντας επιπλέον χρόνο για τις εθνι-
κές κυβερνήσεις, όταν οι μεταρρυθμίσεις έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν έχουν ακόμη εγ-
κριθεί νομίμως.

Ο Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για το ευρώ, υποβάθμισε τις απο-
κλίσεις. Ανέφερε ότι η θέση των κρατών μελών «είναι συμβατή με το πνεύμα και το γράμμα
του ανακοινωθέντος της εκτελεστικής εξουσίας».

Όταν ζητούν την εφαρμογή αυτής της ρήτρας, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να περι-
λάβουν «λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή των επενδυτικών σχεδίων για
την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ισοδυναμία τους με τις διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της θετικής, άμεσης και επαληθεύσιμης
μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής επίπτωσης των δαπανών που καλύπτονται από την προ-
σωρινή απόκλιση». n

Το Βραβείο Ζαχάρωφ στο Σαουδάραβα
ακτιβιστή, Raif Badawi

Τον Σαουδάραβα μπλόγκερ και ακτιβιστή, Raif Badawi,
τίμησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το 2015 με το Βρα-
βείο Ζαχάρωφ για την «ελευθερία της σκέψης». 

Ο Badawi είναι συγγραφέας και ακτιβιστής, δημιουργός
του ιστότοπου Free Saudi Liberals (ελευθερία στους φιλε-
λεύθερους σαουδάραβες), ένα διαδικτυακό βήμα για αν-
ταλλαγή απόψεων σε πολιτικά και θρησκευτικά θέματα.

Στον ιστότοπό του φέρεται να δημοσιεύθηκε υλικό με το οποίο ασκείται κριτική σε ανώτε-
ρες θρησκευτικές προσωπικότητες, ενώ ο Badawi άφησε να εννοηθεί ότι το ισλαμικό πανε-
πιστήμιο Imam Muhammad ibn Saud είχε μετατραπεί σε φωλιά τρομοκρατών.

Συνελήφθη το 2012 με την κατηγορία ότι προσέβαλε το Ισλάμ και του ασκήθηκε δίωξη με
διάφορες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής αποστασίας. Κρίθηκε ένο-
χος και καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση και 600 χτυπήματα με μαστίγιο το 2013
και στη συνέχεια καταδικάστηκε εκ νέου σε 1.000 χτυπήματα με μαστίγιο και δέκα χρόνια
φυλάκιση, καθώς και πρόστιμο, το 2014.

Τα πρώτα 50 χτυπήματα με μαστίγιο δόθηκαν μπροστά σε εκατοντάδες θεατές στις 9 
Ιανουαρίου 2015. Επόμενες δόσεις της τιμωρίας αναβλήθηκαν εξαιτίας της διεθνούς κατα-
δίκης και της κακής κατάστασης της υγείας του Badawi. Δεδομένου ότι δέχθηκαν απειλές 
για τη ζωή τους, η γυναίκα του και τα τρία παιδιά του διέφυγαν στον Καναδά. Η ποινή του
επικυρώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο τον Ιούνιο του 2015 και έτσι παραμένει στη φυ-
λακή.

«Βίωσα αυτά τα απάνθρωπα δεινά επειδή απλά εξέφρασα τη γνώμη μου», είχε τονίσει.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την κίνηση αυτή, λέγοντας ότι «η σωματική τιμωρία

είναι απαράδεκτη και αντίθετη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
«Η Σύνοδος των προέδρων, αποφάσισε ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ 2015, για την ελευθερία

της σκέψης, απονέμεται στον μπλόγκερ από την Σαουδική Αραβία Raif Badawi», δήλωσε
πρόσφατα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ανακοινώνοντας την
απόφαση.

«Σε αυτό τον άνθρωπο, έναν εξαιρετικά καλό άνθρωπο, πραγματικό υπόδειγμα ανθρώ-
που, έχει επιβληθεί μια από τις πιο φρικτές ποινές που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και μπο-
ρεί να περιγραφεί μόνο ως βάναυσο βασανιστήριο», επεσήμανε ο Σούλτς.

«Ζητώ απο τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, να σταματήσει την εκτέλεση της ποινής,
να απελευθερώσει τον κ. Badawi, να του επιτρέψει να επιστρέψει στη σύζυγό του αλλά και
να παρευρεθεί στην ολομέλεια του Δεκεμβρίου, για να λάβει το Βραβείο», είπε και πρόσθεσε:

«Ο Badawi είναι κρατούμενος συνείδησης». n

Αναδρομή στο Ευρωπαϊκό Έτος 
για την Ανάπτυξη 2015

Το 2015, ήταν το έτος αφιερωμένο στην ανάπτυξη
και την παροχή βοήθειας. Το ΕΚ και ειδικά η επιτροπή
Ανάπτυξης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, στην προ-
ώθηση της δέσμευσης της ΕΕ, για την καταπολέμηση

της πείνας και την εξάλειψη της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. “Για το ΕΚ ήταν μια ευκαιρία
να δείξει στους πολίτες τη δουλειά που κάνουν τα ευρωπαϊκά όργανα για την ανάπτυξη”,
δήλωσε η πρόεδρος της επιτροπής Ανάπτυξης Linda McAvan (Σοσιαλιστές, Βρετανία). 

Η εκδήλωση για την έναρξη του έτους πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα, της Λετονίας, στις 9
Ιανουαρίου, παρουσία αντιπροσωπείας του ΕΚ. Ακολούθησαν, σε όλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς, πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες εντός και εκτός Ευρώπης. Παραθέτουμε τις
σημαντικότερες από αυτές.

Κάθε μήνας του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης, ήταν αφιερωμένος σε ένα συγκεκριμένο
θέμα, από την “Ευρώπη στον κόσμο” τον Ιανουάριο μέχρι τα “ανθρώπινα δικαιώματα”, τον
Δεκέμβρη. Κάθε μήνα, μέχρι και τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός φωτογραφίας ανακοίνωνε
ένα διαφορετικό θέμα εμπνευσμένο από το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη. Οι νικητές
πήγαν το Νοέμβριο στο ΕΚ και δημιούργησαν το δικό τους φωτορεπορτάζ.

Στις 19 Ιουνίου, ευρωβουλευτές επισκέφτηκαν τη Διεθνή Έκθεση στο Μιλάνο, με κεντρικό
θέμα “Τροφή για τον Πλανήτη: η Ενέργεια Πηγή Ζωής”. Στόχος αυτής της επίσκεψης ήταν
η προώθηση των προσπαθειών για την ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας των τροφίμων,
της καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων και η ενθάρρυνση του υγιεινού τρόπου ζωής.

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 3 και 4 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες φόρουμ
υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία, με επίκεντρο την παγκόσμια
ανάπτυξη, ενόψει των σημαντικών αποφάσεων στην Αντίς Αμπέμπα, τη Νέα Υόρκη και το
Παρίσι.

Στην τρίτη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, στην Αντίς
Αμπέμπα, τον Ιούλιο, οι ηγέτες συμφώνησαν για την κινητοποίηση των πόρων. Το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, εκπροσωπήθηκε από αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών με επικεφαλής
την πρόεδρο της επιτροπής Ανάπτυξης του ΕΚ Linda McAvan.

Από τις 25 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, 150 ηγέτες από τον κόσμο υιοθέτησαν 17 στόχους για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη, που πραγματοποιήθηκε τη Νέα Υόρκη. Στη σύνοδο συμμετείχε αντιπροσωπεία ευ-
ρωβουλευτών από την επιτροπή Ανάπτυξης. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Υπεγράφη η ιστορική συμφωνία 
για την Κλιματική Αλλαγή
στην παγκόσμια Σύνοδο του Παρισιού

Το σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενέ-
κριναν οι 195 χώρες που συμμετέχουν στην παγκόσμια Σύνοδο
του Παρισιού. Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε κατόπιν δια-
πραγματεύσεων δύο εβδομάδων, στοχεύει στον περιορισμό της
αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας και στην αποσύνδεση
των εθνικών οικονομιών από τα ορυκτά καύσιμα.

Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν αποβλέπουν στην επιβράδυνση των επιπτώσεων της κλιμα-
τικής αλλαγής εντός των επόμενων δεκαετιών. Η συμφωνία του Παρισιού θα αντικαταστή-
σει το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο υπεγράφη το 1992.

Η συμφωνία επικυρώθηκε και υπεγράφη από τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Λοράν
Φάμπιους, εν μέσω πανηγυρικού κλίματος.

Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο η Ε.Ε., η οποία σημειώνει ότι «μετά από τόσα χρόνια
διαρκών προσπαθειών, πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη για την Ευρώπη». «Σήμερα ο πλα-
νήτης είναι ενωμένος εναντίον της κλιματικής αλλαγής» δηλώνει στο Twitter, o πρόεδρος
της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. 

«Η συμφωνία συνιστά ένα σημαντικό βήμα προόδου για την αντιμετώπιση των προκλή-
σεων της κλιματικής αλλαγής» τονίζει από την πλευρά της, η διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρι-
στίν Λαγκάρντ, καλώντας τις εθνικές κυβερνήσεις να θέσουν σε άμεση εφαρμογή τα όσα
συμφωνήθηκαν.

Θετικά αποτιμούν τη συμφωνία οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, κάνοντας λόγο για ου-
σιώδη «στροφή». Σύμφωνα με την Greenpeace, η συμφωνία της Συνόδου στέλνει στην
«άσχημη πλευρά της ιστορίας» την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, η οποία συνιστά και την
κύρια αιτία για την παγκόσμια υπερθέρμανση.

«Ο τροχός της δράσης γυρίζει αργά, όμως στο Παρίσι γύρισε. Το κείμενο τοποθετεί τη
βιομηχανία των ενεργειών από ορυκτά καύσιμα στην άσχημη πλευρά της Ιστορίας», δήλωσε
ο διευθυντής της Greenpeace.

Το ποτήρι είναι γεμάτο κατά τα τρία τέταρτα, σχολιάζει η World Resources Institute, εκ-
φράζοντας την ικανοποίησή της για τη δέσμευση σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αε-
ρίων. Σημειώνεται ότι η συμφωνία προβλέπει μηδενικές εκπομπές αερίων το β’ μισό του
αιώνα. 

Τη δέσμευση για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2 - 1,5 βαθμούς
Κελσίου χαιρετίζει από την πλευρά της, η WWF. «Τα 15 επόμενα χρόνια θα είναι αποφασι-
στικά για να παραμείνουμε κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου» εκτιμά η World Resources
Institute, ενώ η Fondation Nicolas Hulot ζητεί την άμεση επίτευξη του στόχου. n

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: 
«Αφήστε τη Δικαιοσύνη ανεξάρτητη 
να επιτελέσει το έργο της»

Έκκληση προς τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουρ-
γούς να συνεχίσουν να τηρούν απαρέγκλιτα το σύνταγμα και
τους νόμους διαφυλάσσοντας την ανεξαρτησία της δικαιοσύ-
νης από κάθε παρέμβαση, απηύθυνε η Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη μιλώντας κατά τη διάρκεια της
ετήσιας γενικής συνέλευσης των Εισαγγελέων.

Η Εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου μιλώντας για τε-
λευταία φορά στους συναδέλφους της ,αφού τον Ιούνιο του 2016 αποχωρεί από το Δικαστικό
Σώμα, αναφερόμενη στις συνταγματικές διατάξεις για τη διάκριση των εξουσιών αλλά και
την κατοχύρωση της δικαστικής ανεξαρτησίας, μίλησε επικαλούμενη εμπειρία ετών για τους
τρόπους που κατά καιρούς επιλέγονται προκειμένου να υπάρξουν παρεμβάσεις στο έργο
της δικαιοσύνης.

Νομοθετικές παρεμβάσεις, παρεμβάσεις στη διοίκηση της δικαιοσύνης, απειλές κατά δι-
καστών, εύνοια υπέρ συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών, δημόσιες δηλώσεις για τον
τρόπο χειρισμού ορισμένων υποθέσεων ήταν μερικές από τις αναφορές της Εισαγγελέως
του Αρείου Πάγου ως παραδείγματα παρεμβάσεων.

Επικαλέστηκε μάλιστα αποφάσεις του Αρείου Πάγου επί των ημερών του αείμνηστου Στέ-
φανου Ματθία στις οποίες προ ετών ανώτατοι δικαστές αναγνώριζαν ότι η επιδοκιμασία ή
η αποδοκιμασία των δικαστικών λειτουργών ενέχει επέμβασης στην ανεξαρτησία της Δι-
καιοσύνης.

Όμως, όπως τόνισε η κυρία Κουτζαμάνη τέτοιες προσπάθειες παρέμβασής θα μείνουν ατε-
λέσφορες καθώς «αν οι δικαστές και οι εισαγγελείς δεν θελήσουν, δεν υπάρχει ισχυρή δύναμη
που μπορεί να τους στερήσει από την άσκηση των καθηκόντων τους».

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρθηκε στο ρόλο των εισαγγελέων, τη συνταγ-
ματική κατοχύρωση του ρόλου τους και τόνισε ότι οι εισαγγελείς κατά το νόμο είναι απο-
λύτως ανεξάρτητοι και δεν επιτρέπεται να δέχονται εντολές από οποιονδήποτε που διευθύ-
νει τα δικαστήρια ακόμα και από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.

Μάλιστα κάλεσε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με περίσκεψη νομοθετική μεταβολή
που θα δημιουργούσε όπως είπε προβλήματα στο μέλλον αν αλλάξει το πειθαρχικό δίκαιο
των εισαγγελικών λειτουργών. 

Στο τέλος της τοποθέτησης της μάλιστα η ανωτάτη εισαγγελική λειτουργός καταχειρο-
κροτήθηκε από τους παριστάμενους συναδέλφους της, οι οποίοι και κατά τη διάρκεια της
ομιλίας της την επευφημούσαν φωνάζοντας «μπράβο κυρία εισαγγελέα». n

Ένα τρισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια
στην Ευρώπη

Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσεται στην Ευρώπη το 
«ξεφόρτωμα» μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς το θέμα
της διαχείρισής τους δεν απασχολεί μόνο τις ελληνικές τρά-
πεζες, αλλά ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο προκειμένου να 
ξεκινήσει η ουσιαστική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας.

Το συνολικό ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που
έχουν χορηγήσει οι 130 μεγαλύτερες τράπεζες ανέρχεται σε περίπου 1 τρισ. ευρώ, ποσό που
ισοδυναμεί με το 7,3% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Σύμφωνα με έρευνα της PwC, στο εννεάμηνο του 2015, ολοκληρώθηκαν συναλλαγές για
χαρτοφυλάκια ονομαστικής αξίας περίπου 74 δισ. ευρώ, αυξημένες 20% σε σχέση με την ίδια
περίοδο του 2014, εκ των οποίων τα 20 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκαν μέσα στο γ’ τρίμηνο.

Για το σύνολο της χρονιάς οι συνολικές πωλήσεις από τις τράπεζες μη εξυπηρετούμενων
δανειακών χαρτοφυλακίων αναμένεται να αγγίξουν τα 160 δισ. ευρώ από 91 δισ. πέρυσι,
καθώς βρίσκεται σε διαδικασία η «τακτοποίηση» δανείων ύψους 85 δισ. ευρώ. Εφόσον επι-
βεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των αναλυτών, η συνολική αξία των «κόκκινων» δανείων που θα
έχουν «τακτοποιηθεί» την περίοδο 2010-2015 θα ξεπεράσει τα 400 δισ.

Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο την τελευταία τριετία (από το 2012 έως και το 2014), οι
τράπεζες έχουν απαλλαγεί από δανειακά χαρτοφυλάκια συνολικής ονομαστικής αξίας περί-
που 200 δισ. ευρώ. Σχεδόν το μισό αυτής της αξίας αφορά στις πωλήσεις από τράπεζες σε Με-
γάλη Βρετανία και Ιρλανδία. Οι ισπανικές τράπεζες συμμετείχαν με 40 δισ. ευρώ, η Γερμα-
νία με 26 δισ. ευρώ και η Ιταλία με 16,5 δισ., αν και τα νούμερα της τελευταίας αναμένεται
να... «εκτοξευθούν» το επόμενο διάστημα.

Σε γενικές γραμμές η Ευρώπη κινείται στα βήματα που ακολούθησαν οι ΗΠΑ το 2008,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη χρηματοπιστωτική κρίση, αφού η εκκαθάριση των αμε-
ρικανικών τραπεζών από τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία επανέφερε σε χρόνο-ρεκόρ
την οικονομία των ΗΠΑ σε θετικό έδαφος.

Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα, η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων βρίσκεται ακόμη στο
τραπέζι των συζητήσεων της κυβέρνησης με τους πιστωτές της. n

WSJ: Μέτρα για ελάφρυνση 
του ελληνικού χρέους 

Έγγραφο του ESM στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα για ελά-
φρυνση  του ελληνικού χρέους έως και 52,5% αποκαλύπτει  η
«Wall Street Journal». Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, το οποίο
έχει ημερομηνία 10 Αυγούστου, τα τρία βασικά μέτρα είναι: πρώ-
τον η παράταση της διάρκειας κάποιων δανείων της χώρας, δεύ-

τερον η σύνδεση της αποπληρωμής του χρέους με την πορεία του ΑΕΠ και τρίτον η επιβολή
πλαφόν ή η μετάθεση της καταβολής τόκων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της WSJ, «τα μέτρα αυτά παρέχουν τις απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις, ώστε η εξυπηρέτηση του χρέους να ξαναγίνει βιώσιμη».

Αποκαλύπτει ακόμα ότι εξετάζεται η μείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους, επιλογή
που είχε αποκλειστεί τον περασμένο Ιούλιο από τους ηγέτες της Ευρωζώνης, ενώ όπως υπο-
γραμμίζεται το έγγραφο αυτό μοιράστηκε στο ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Κομισιόν, αλλά όχι
στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ευρωζώνης.

Επίσης, το συγκεκριμένο έγγραφο σύμφωνα με την WSJ λειτουργεί με την παραδοχή ότι
οι ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας παραμένουν κάτω από το
15% του ΑΕΠ ετησίως, όριο, το οποίο το ΔΝΤ έχει κρίνει βιώσιμο.

«Είναι ένα τεχνικό έγγραφο που συντάχθηκε από το προσωπικό, τον Αύγουστο. Εκείνη
την εποχή τα θεσμικά όργανα βρίσκονταν σε επίπεδο εργασίας. Το χαρτί δεν απεστάλη
στα κράτη μέλη και ποτέ δεν συζητήθηκε στο Eurogroup ή της Ομάδας Εργασίας αυτού», δι-
ευκρίνισε εκπρόσωπος του ESM.

Πιο αναλυτικά το έγγραφο του ESM επικεντρώνεται στις επιλογές ελάφρυνσης του ελ-
ληνικού χρέους με αναδιάρθρωση του εξωτερικού χρέους και προγράμματα εξόφλησης
τόκων στο μέλλον.

Υπογραμμίζει μάλιστα ότι η περίοδος 2023 – 2043 θα είναι οι πιο προβληματικές δεκαε-
τίες για την Ελλάδα, καθώς οι ακαθάριστες εγχώριες ανάγκες χρηματοδότησης θα μπο-
ρούσαν να υπερβούν το 15%.

«Στη διάρκεια αυτή της περιόδου, οι αποπληρωμές του χρέους θα μπορούσαν να κλειδώ-
σουν σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του ΑΕΠ, ούτως ώστε η χώρα να αποπληρώσει πε-
ρισσότερο χρέος αν η οικονομία αποδώσει καλύτερα και λιγότερο στην αντίθετη περί-
πτωση», αναφέρεται στο έγγραφο. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Βράβευση Πιτσιλιάς και Διαρίζου ως καλύτερων προορισμών γαστρονομίας

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Άριστοι
Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (European Destina-
tions of Excellence - EDEN), διοργανώθηκε
την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου η εκδήλωση βρά-
βευσης των καλύτερων τουριστικών προορι-
σμών με θέμα την «Τοπική Γαστρονομία». Για
την Κύπρο, αρμόδιος φορέας υλοποίησης

του προγράμματος EDEN είναι ο Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού, με την ευθύνη της
προκήρυξης του διαγωνισμού, της επιλογής
και ανακήρυξης του καλύτερου προορισμού. 

Καλύτερος γαστρονομικός - τουριστικός
προορισμός αναδείχθηκε η περιοχή Πιτσι-
λιάς με δεύτερη την περιοχή της Κοιλάδας
Ξερού-Διαρίζου της Πάφου. Ο προορισμός
που έχει επιλεγεί θα προβληθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και τις συμμετέχουσες
χώρες, προωθώντας έτσι την πολυμορφία, τη
μοναδικότητα και την ποιότητα των ανα-
δυόμενων ευρωπαϊκών τουριστικών προορι-
σμών.

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του
ΚΟΤ στην εκδήλωση της βράβευσης εξήρε

τη σημασία της γαστρονομίας σε σχέση με
την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος,
κυρίως σε περιοχές που δεν έχουν αναπτύξει
πλήρεις τουριστικές υποδομές. Θεωρείται
πολιτιστική έκφραση στην οποία οι ταξιδιώ-
τες επιδιώκουν να βιώσουν μοναδικές γα-
στρονομικές εμπειρίες, και αποτελεί πλέον
παγκοσμίως μια από τις μεγαλύτερες τάσεις
στον χώρο του τουρισμού. Η μαγειρική
τέχνη και η γαστρονομία συνθέτουν το πα-
κέτο ενός ταξιδιού μνήμης διαμέσου της
γεύσης. 

Η Πιτσιλιά, η πιο πολυσύνθετη γαστρονο-
μικά ορεινή περιοχή της Κύπρου, περιλαμ-
βάνει χωριά με πολυποίκιλη γεωργική παρα-
γωγή. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα γνωστή για

την παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων
όπως το ευωδιαστό ροδόσταγμα, το χοιρο-
μέρι, τα λουκάνικα, τον σιουτζιούκκο, τη
λούντζα, πολλά είδη γλυκών του κουταλιού
και μαρμελάδες, λικέρ και ψωμιά. Σημαντική
θέση στον γαστρονομικό της πλούτο κατέ-
χουν επίσης η πασίγνωστη κουμανδαρία και
η αυθεντική ζιβανία.

Ο νικητής προορισμός θα προβληθεί σε
ολόκληρη την Ευρώπη από τη Μονάδα Του-
ρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με
τους νικητές προορισμούς των άλλων
χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
EDEN VII. Παράλληλα θα μπορεί να συμ-
μετάσχει σε δίκτυα συνεργασίας με άλλους
νικητές προορισμούς. n

Πολιτιστική διαδραστική εγκατάσταση
«Big Piano: Nicosia 2015», που θα πραγμα-
τοποιηθεί από τις 12 μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου
2015 στη Λευκωσία. Την πρωτοβουλία ανέ-
λαβαν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού και ο Πολιτι-
στικός Οργανισμός Avantgarde, που συνερ-
γάστηκαν για την υλοποίηση της
σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας.

Η πρωτότυπη αυτή διαδραστική εγκατά-
σταση, η οποία διεξάγεται με μεγάλη επιτυ-

χία και σε μεγαλουπόλεις του εξωτερικού,
συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ευ-
καιριών για την καλλιέργεια, την ανάπτυξη
και την προώθηση της μουσικής. Επιπλέον,
αποτελεί μια όμορφη εικόνα και κατ’ επέ-
κταση μια ευχάριστη νότα μέσα σε πολυσύ-
χναστα σημεία της πόλης. Η αντίστοιχη περ-
σινή συνδιοργάνωση με τίτλο: «Play Me, I´m
Yours: Nicosia 2014» υπήρξε η μεγαλύτερη
μουσικο-εικαστική διαδραστική εγκατά-
σταση που διοργανώθηκε ποτέ στην Κύπρο,

καθώς υπολογίζεται ότι πέραν των 250.000
ατόμων ήλθαν σε επαφή με ένα τουλάχιστον
πιάνο από τα 10 φιλοτεχνημένα πιάνα που

τοποθετήθηκαν στους δρόμους, τα πάρκα,
τις πλατείες και τα εμπορικά κέντρα της
Λευκωσίας. Το «Big Piano: Nicosia 2015»
βασίζεται στην ίδια φιλοσοφία. Συγκεκρι-
μένα, τέσσερα μεγάλα keyboards (πλήκτρα
πιάνου) θα τοποθετηθούν σε διάφορα ση-
μεία της πόλης, ελεύθερα προς τον καθένα
να παίξει και να τα αξιοποιήσει. Εκφράζω τη
βεβαιότητα ότι ο κόσμος θα απολαύσει αυτή
τη διοργάνωση και θα ανταποκριθεί και πάλι
με τον ίδιο ενθουσιασμό. n

Πολιτιστική διαδραστική εγκατάσταση «Big Piano: Nicosia 2015»

Το Ευρωπαϊκό Έργο Le-
MATH- Learning Mathe-
matics with new commu-
nication factors, κέρδισε
τη 2η θέση στον Ευρω-
παϊκό Διαγωνισμό Καλύ-
τερου Έργου Έρευνας και

Πρακτικής , της χρονιάς, που διοργανώθηκε από το EAPRIL
(European Association for Practitioner Research on Impro-
ving Learning). Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο
EAPRIL 2015 από τις 23-27 Νοεμβρίου 2015, στο Λουξεμ-
βούργο.

Το Εργο Le-MATH – Learning Mathematics with new
communication factors – Μαθαίνοντας Μαθηματικά μέσω
νέων παραγόντων επικοινωνίας, συντόνισε η Κυπριακή Μα-
θηματική Εταιρεία από το 2012-2014, με 13 εταίρους από 10
διαφορετικές χώρες. Την υποστήριξη της υποψηφιότητας
ετοίμασε και παρουσίασε ο Δρ Γρηγόρης Μακρίδης, Πρό-
εδρος της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας και συντονι-

στής του Έργου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρχικό στάδιο κατατέθηκαν 20

υποψηφιότητες. Διεθνής επιτροπή επέλεξε τα τέσσερα κα-
λύτερα,τα οποία προσκλήθηκαν στον τελικό. Στις 24 Νοεμ-
βρίου έγιναν σύντομες παρουσιάσεις των 60 δευτερολέπτων,
στις 27 Νοεμβρίου έγιναν ανοικτές παρουσιάσεις και απαν-
τήσεις σε ερωτήσεις για 20 λεπτά για την κάθε υποψηφιό-
τητα και οι σύνεδροι του EAPRIL 2015 ψήφισαν τα δύο κα-
λύτερα,  μεταξύ των οποίων, και το έργο Le-MATH. Τον τε-
λικό νικητή επέλεξε Διεθνής Επιτροπή η οποία ανακοίνωσε
το αποτέλεσμα το απόγευμα της 27ης Νοεμβρίου 2015.

Tο Ευρωπαϊκό Έργο ‘Le-MATH’ παρουσιάζει μια πρωτο-
ποριακή προσέγγιση διδασκαλίας των μαθηματικών για μα-
θητές ηλικίας 9-18 ετών. Σκοπός του ‘Le-MATH’ είναι οι πιο
αδύναμοι μαθητές με ταλέντο στην επικοινωνία να εκτιμή-
σουν το μάθημα, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις δρα-
στηριότητες.

Το έργο Le-MATH δημιούργησε δύο καινοτόμες μεθόδους
διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών για μαθητές

ηλικιών 9-18 ετών με ονομασία MATHeatre και MATHFac-
tor. Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόστηκαν, μέχρι στιγμής, σε σχο-
λεία 20 χωρών και πέντε Υπουργοί Παιδείας της Ευρώπης
δήλωσαν το ενδιαφέρον τους για εφαρμογή στα σχολεία των
χωρών τους.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μελετήσουν τους οδηγούς
εφαρμογής των μεθόδων σε 10 διαφορετικές γλώσσες στην
ιστοσελίδα του έργου www.le-math.eu. Ως κίνητρο για τους
μαθητές αποτελούν οι Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί MATHea-
tre Europe και MATHFactor Europe που οργανώνονται εδώ
και 4 χρόνια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου EU-
ROMATH.

Στην Κύπρο,   οργανώνονται Εθνικοί διαγωνισμοί στο
πλαίσιο του Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μα-
θηματικά που θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Πάφο στις 12
και 13 Φεβρουαρίου 2016. Οι νικητές του Εθνικού διαγωνι-
σμού κερδίζουν δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό του Ευ-
ρωπαϊκού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στο συνέδριο EU-
ROMATH 2016. n

Βράβευση Μαθητικής Εταιρείας
σε Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Έργων Έρευνας και Πρακτικής

Στο Πανεπιστήμιο Turku της Φινλανδίας
βρέθηκαν τον περασμένο μήνα 3 μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ
για το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα
‘Empowering learning environments in 
nursing education’. Το πρόγραμμα, που χρη-
ματοδοτήθηκε από το Erasmus+, διοργανώ-
θηκε στο πλαίσιο συνεργασίας τεσσάρων ευ-
ρωπαϊκών πανεπιστημίων, του Πανεπιστη-
μίου Turku, του Klaipeda University
Λιθουανίας, του Universitat Internacional de
Catalunya και το ΤΕΠΑΚ Δρ Ευρυδίκη Πα-

πασταύρου.
Συμμετείχαν φοιτητές από διάφορες χώρες

μεταξύ των οποίων η διδακτορική φοιτήτρια

Μαρία Δημητριάδου και οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές Προηγμένης Ογκολογικής Νοση-
λευτικής Μιχάλης Σταυρινού και Έλενα Φι-
λίππου.

Στόχος του προγράμματος διάρκειας μιας
βδομάδας ήταν η αξιοποίηση και η αξιολό-
γηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη
νοσηλευτική εκπαίδευση. Συζητήθηκαν τα
πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που προ-
κύπτουν από τη χρήση των νέων μέσων εκ-
παίδευσης, σε ένα διεθνές πλαίσιο αλληλε-
πίδρασης φοιτητών προερχόμενων από δια-

φορετικές κουλτούρες, έχοντας ένα κοινό
στόχο, την προσδοκία της βέλτιστης αξιο-
ποίησης της μαθησιακής εμπειρίας τόσο
στην θεωρία όσο και στην κλινική πρακτική.
Οι φοιτητές συμμετείχαν σε πολλές ομαδι-
κές εργασίες, έκαναν παρουσιάσεις, ασκή-
σεις και εργασίες σε διάφορα θέματα και
αναπτύχθηκε η επικοινωνία μέσα από τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επισκέφθηκαν
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και το νο-
σοκομείο του Turku. n

Μεταπτυχιακοί φοιτητές Νοσηλευτικής στο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
‘Empowering learning environments in nursing education’



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. Κατά μία έννοια … λιτά.
2. Τα λάθη του ζημιώνουν άλλους – Διπλό ση-
μαίνει «πολύ βιαστικά».
3. Ο τρίτος μετά το Χάος και τη Γη θεός κατά τον
Ησίοδο – Ενέπνευσε προσδοκίες σε όλο τον
κόσμο.
4. Αναφέρονται και για τη Σελήνη – Καταπο-
λεμά την εμπορία ουσιών εξάρτησης.
5. Εκφράζει προτροπή – Γλυκό οινοπνευματώ-
δες ποτό.
6. Ιταλικό «ναι» - Ο κανονικός ρυθμός της καρδιάς κυμαίνεται από … έως 100 κτύπους ανά
λεπτό.
7. Αθηναϊκός κινηματογράφος - … Ρόσα: σχεδιαστής και συγγραφέας κόμικς.
8. Λόγια ο αέρας – Τούρκικο ανάκτορο.
9. Ισάριθμες φορές (αρχ.) – Διεθνής Οργάνωση Εναέριων Μεταφορών.
10. Αντίστοιχο του αντίδωρου για τους καθολικούς – Μαγκί …: Γαλλίδα χορογράφος.
11. Γερμανικό κρατίδιο – Σύνδεσμος – Ποπ - …: η τέχνη της κατανάλωσης και του θεάμα-
τος.
ΚΑΘΕΤΑ
1. … κόλπος: το άνοιγμα από το οποίο εισέρχεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς το αίμα που
βγαίνει από το μυοκάρδιο.
2. Η ανώτατη λογιστική υποδιαίρεση της τούρκικης λίρας – Η πάπια.
3. Ένας από τους 12 μικρούς προφήτες του Ισραήλ – Φράση για νήπια.
4. … Αρμάνδος: Γάλλος πολιτικός – Απεριτίφ.
5. Ο αριθμός 301 με γράμματα – Αριθμός οπτικά – Η μεγαλύτερη από τις έξι ηπείρους.
6. Διάκριση τριγώνου.
7. Αρχή … εξέτασης – Μουσική νότα.
8. Ευρωπαϊκή οροσειρά (με άρθρο).
9. Κράτος της Ν.Δ. Ασίας – Λασανά …: πρώην ποδοσφαιριστής της ΡΕΑΛ.
10. Είναι για δύσκολες αποστολές – Μπας -  …: νησί της Καραϊβικής. 
11. Καθόλου δημοφιλής στην Κύπρο – Η συμμαχία της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ρωσίας
εναντίον της Γερμανίας.
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Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
(TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι
στις 4.12.2015 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Ε.Ε. Παρ.
ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4909, 4.12.2015, Αριθμός 410) οι
περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας
και Υγείας για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτά-
ξια Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)
με άμεση εφαρμογή.

Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφά-
λειας και Υγείας για Προσωρινά ή Κινητά
Εργοτάξια Κανονισμοί του 2015 ρυθμίζουν
τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα κατα-
σκευαστικά έργα και θέτουν τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

Οι Κανονισμοί αυτοί αντικαθιστούν πλή-
ρως τους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχι-
στες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κι-
νητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002
(Κ.Δ.Π. 172/2002), και ένα μεγάλο μέρος
των διατάξεων των περί Οικοδομών και
Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια,
Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973
(Κ.Δ.Π. 161/73). 

Σκοπός των εν λόγω Κανονισμών είναι η
βελτίωση της νομοθετικής ρύθμισης των θε-
μάτων ασφάλειας και υγείας στα κατα-
σκευαστικά έργα για την αποτελεσματική
εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι Κανονισμοί,

μεταξύ άλλων, διευκρινίζουν τις υποχρεώ-
σεις του κύριου του έργου (ιδιοκτήτη), των
μελετητών, τα προσόντα και καθήκοντα των
Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και
υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης (Συν-
τονιστή Μελέτης) και κατά την εκτέλεση
του έργου (Συντονιστή Εκτέλεσης) και τις
υποχρεώσεις σε σχέση με την εκπόνηση του
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και την κα-
τάρτιση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας.

Αναμένεται ότι με την υιοθέτηση και
ε φ αρ μ ογ ή
των Κανο-
ν ι σ μ ώ ν
αυτών θα
διευκολυν-
θούν οι κύ-
ριοι των έργων (ιδιοκτήτες), οι μελετητές, οι
εργολάβοι, οι υπεργολάβοι, οι προμηθευτές
εξοπλισμού και υλικών για τα κατασκευα-
στικά έργα, οι εργαζόμενοι και άλλοι εμπλε-
κόμενοι εργοδότες στα κατασκευαστικά
έργα, στο να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες
της νομοθεσίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σμα τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας
και υγείας στα κατασκευαστικά έργα και τη
μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών
ασθενειών και επικινδύνων συμβάντων με
παράλληλη μείωση του τελικού κόστους των
έργων και βελτίωση της απόδοσης του κα-
τασκευαστικού τομέα.

Οι εν λόγω Κανονισμοί περιλαμβάνουν

μεταξύ άλλων, νέες πρόνοιες σε σχέση με τα
ακόλουθα:

(α) Την υποχρέωση ορισμού Συντονιστή
Εκτέλεσης σε πλήρη απασχόληση για εργο-
τάξια έργων Πρώτης Τάξης, σύμφωνα με τις
διατάξεις των περί Εγγραφής και Ελέγχου
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών
Έργων Νόμων του 2001 έως 2013.

(β) Τη διαβίβαση της εκ των προτέρων
Γνωστοποίησης Εργοταξίου στο Επαρχιακό
Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρ-

χίας στην
οποία θα
βρίσκεται
το εργοτά-
ξιο 14 ημέ-
ρες πριν

από την έναρξη των εργασιών μαζί με τα πιο
κάτω έγγραφα:

(i) Υπογραμμένη Δήλωση από τον κύριο
του έργου, τον επιβλέποντα και τον εργο-
λάβο του έργου ότι έχει ενημερωθεί για τις
υποχρεώσεις που προβλέπουν οι παρόντες
Κανονισμοί.

(ii) Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού των
Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης και
γραπτή αποδοχή του διορισμού εκ μέρους
τους.

(iii) Υπογραμμένη δήλωση από τον Συν-
τονιστή μελέτης ότι εκπόνησε το Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ή/και ανάθεσε
την εκπόνηση του, στην οποία αναφέρεται

το όνομα του προσώπου στο οποίο ανάθεσε
την εκπόνηση του ΣΑΥ, όπου αυτό εφαρμό-
ζεται.

Σημειώνεται ότι το αναθεωρημένο έντυπο
της εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργο-
ταξίου, καθώς και Καθοδηγητικό Συμφωνη-
τικό Έγγραφο ορισμού των Συντονιστών
Μελέτης και Εκτέλεσης είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

(γ) Την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας
σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου, πριν από
την εκτέλεση των εργασιών και καθόλη τη
διάρκεια εκτέλεσής τους, στην οποία να ανα-
γράφονται τα ονόματα και τα στοιχεία επι-
κοινωνίας των Συντονιστών Μελέτης και
Εκτέλεσης. 

(δ) Στις περιπτώσεις έργου ειδικών δι-
κτύων, όπου το έργο περιλαμβάνει δίκτυα
παροχής υπηρεσιών, ή/και άλλων έργων που
πραγματοποιούνται για λογαριασμό περισ-
σότερων του ενός κύριου του έργου, τη δια-
σφάλιση από τους συντελεστές του έργου
ότι ορίζεται ένας κύριος του έργου για ολό-
κληρο το έργο, ο οποίος ενεργεί εκ μέρους
όλων των κύριων του έργου, για σκοπούς
εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφο-
ρίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρ-
μόδιο Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση mor-
phanides@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ.
22405660 / 22405676. n

Νέοι κανονισμοί για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών πληροφορεί αδειούχα πρό-
σωπα, κατόχους Πιστοποιητικού Ικα-

νότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ανώτε-
ρου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας, Εργολήπτη
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητή
Ηλεκτροσυσκευών και Ηλεκτροτεχνίτη, ότι,

μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ανα-
νέωση των πιστοποιητικών εγγραφής τους
για το 2016 και κατά το μήνα Δεκέμβριο. 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα
22800424 και 22800430 ή στην ιστοσελίδα
του Τμήματος www.mcw.gov.cy/ems. n

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες
για ανανέωση Πιστοποιητικού Εγγραφής

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Πρόταση Κομισιόν για προϊόντα και υπηρεσίες 
πιο προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Δεκεμ-
βρίου πρότεινε ευρωπαϊκή πράξη για
την προσβασιμότητα, η οποία θα ορί-

ζει κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας για
ορισμένα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες τα
οποία θα βοηθήσουν άτομα με αναπηρίες σε
επίπεδο ΕΕ να συμμετέχουν πλήρως στην
κοινωνία.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καλύ-
πτονται έχουν επιλεγεί προσεκτικά σε δια-
βούλευση με τους πολίτες και τις οργανώ-
σεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και
τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνουν τα μηχανή-
ματα αυτόματης συναλλαγής (ΑΤΜ) και τις
τραπεζικές υπηρεσίες, τους προσωπικούς
υπολογιστές, τα τηλέφωνα και τον τηλεο-
πτικό εξοπλισμό, την τηλεφωνία και τις οπτι-
κοακουστικές υπηρεσίες, τις μεταφορές, τα
ηλεκτρονικά βιβλία και το ηλεκτρονικό εμ-
πόριο.  

Η πρόταση οδηγίας στοχεύει να βελτιώσει
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθι-
στώντας ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να
παρέχουν διασυνοριακά προσβάσιμα προ-
ϊόντα και υπηρεσίες. Οι κοινές απαιτήσεις
προσβασιμότητας θα εφαρμόζονται επίσης
στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ περί δημο-
σίων συμβάσεων, καθώς και για τη χρήση
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ. Η πρωτο-
βουλία θα προωθήσει την καινοτομία και θα
αυξήσει την προσφορά προσβάσιμων προ-
ϊόντων και υπηρεσιών για τα περίπου 80 εκα-
τομμύρια άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ.

Δόθηκε προσοχή για να διασφαλιστεί η
αναλογικότητα των απαιτήσεων, ιδίως για
τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Μια ρήτρα κοινής λογικής αποτρέπει το εν-
δεχόμενο οι απαιτήσεις προσβασιμότητας να
συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση, ενώ
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπον-
ται ελαφρύτερα μέτρα συμμόρφωσης. Η εμ-
πειρία δείχνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η
παροχή προσβάσιμων προϊόντων είναι επω-
φελής για τις επιχειρήσεις, ιδίως όταν η προ-
σβασιμότητα προβλέπεται κατά τη φάση του
σχεδιασμού.

Η Marianne yssen, επίτροπος αρμόδια
για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέ-
σεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή κινη-
τικότητα, δήλωσε τα εξής: «Οι αναπηρίες δεν
θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην πλήρη
συμμετοχή στην κοινωνία, η δε έλλειψη κοι-
νών ενωσιακών κανόνων δεν θα πρέπει να
παρεμποδίζει το διασυνοριακό εμπόριο προ-
σβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Με την
παρούσα πράξη θέλουμε να εμβαθύνουμε την
εσωτερική αγορά και να χρησιμοποιήσουμε το
δυναμικό της προς όφελος τόσο των επιχειρή-
σεων όσο και των πολιτών με αναπηρίες. Στην
πραγματικότητα, όλοι θα επωφεληθούμε από
αυτήν».    

Η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμό-
τητα θα διευκολύνει τους παραγωγούς και
τους παρόχους υπηρεσιών να εξάγουν προ-
ϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με
τις απαιτήσεις της ΕΕ, καθώς δεν θα χρει-

άζεται να προσαρμοστούν σε διαφορετικούς
εθνικούς κανόνες. Ειδικότερα, αυτό θα βοη-
θήσει τις μικρές επιχειρήσεις να αξιοποι-
ήσουν πλήρως το δυναμικό της αγοράς της
ΕΕ.

Κατά συνέπεια, τα άτομα με αναπηρία θα
επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη προσφορά
προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών σε
πιο ανταγωνιστικές τιμές. Από τη βελτιω-
μένη προσφορά μπορούν επίσης να επωφε-
ληθούν οι γηραιότεροι πολίτες με παρόμοιες
ανάγκες προσβασιμότητας, καθώς και άλλοι
στο ευρύτερο κοινό που αντιμετωπίζουν
προκλήσεις που συνδέονται με ατύχημα,
προσωρινή ασθένεια ή ένα δύσκολο περι-
βάλλον όπως με χαμηλό φωτισμό ή υψηλό
θόρυβο. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της ενερ-
γού συμμετοχής στην κοινωνία, μεταξύ
άλλων στην εκπαίδευση και στην αγορά ερ-
γασίας, καθώς και μεγαλύτερη αυτονομία
και ευκαιρίες κινητικότητας.
Ιστορικό

Περίπου 80 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ
υποφέρουν από κάποια αναπηρία σε κάποιον
βαθμό. Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού,
ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε 120 εκα-
τομμύρια έως το 2020 και η προσβασιμότητα
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισό-
τιμη συμμετοχή και τον ενεργό τους ρόλο
στην κοινωνία. Και μπορεί να συμβάλει σε
μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη.

Η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα

των ατόμων με αναπηρία περιέχει υποχρεώ-
σεις προσβασιμότητας. Απαιτεί από τα συμ-
βαλλόμενα μέρη, όπως η ΕΕ και τα κράτη
μέλη της, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα,
συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νομο-
θεσίας για τη διασφάλιση της προσβασιμό-
τητας. Χωρίς δράση εκ μέρους της ΕΕ, κάθε
χώρα της ΕΕ θα συνεχίσει να αναπτύσσει
διαφορετικούς νόμους για την υλοποίηση
των υποχρεώσεών τους, με αποτέλεσμα τον
όλο και μεγαλύτερο κατακερματισμό της
αγοράς της ΕΕ. 

Το 2011, η ΕΕ επικύρωσε τη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία (UNCRPD). Η εν λόγω
σύμβαση αντιμετωπίζει την αναπηρία ως ζή-
τημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι από
ιατρική ή φιλανθρωπική άποψη. Καλύπτει τα
ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά δικαιώματα, καθώς και ένα
ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής: από τη δι-
καιοσύνη ως τις μεταφορές, από την απα-
σχόληση ως την τεχνολογία πληροφοριών
και ούτω καθεξής. Στο άρθρο 9 της Σύμβα-
σης αναφέρονται οι υποχρεώσεις των συμ-
βαλλόμενων κρατών όσον αφορά την προ-
σβασιμότητα, ώστε να εξασφαλιστεί στα
άτομα με αναπηρίες πρόσβαση επί ίσοις
όροις με τους υπόλοιπους ανθρώπους. 

Όλα τα κράτη μέλη περιλαμβανομένης και
της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν υπογρά-
ψει τη Σύμβαση και 25 την έχουν επικυρώ-
σει. n

Σχετικά με την ανάκληση Σταφίδων με
την εμπορική Επωνυμία «ΛΕΙΒΑ-
ΔΙΩΤΗ», το Υπουργείο Υγείας πληρο-

φορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγει-
ονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας,
στο πλαίσιο της συνέχισης της διερεύνησης,
προέβηκαν σε δειγματοληψία της αρχικής
ποσότητας που διακινήθηκε στην κυπριακή
αγορά, από την οποία συσκευάστηκαν τόσο
άλλες παρτίδες του ιδίου προϊόντος όσο και
άλλα προϊόντα.

Το δείγμα στάλθηκε στο Γενικό Χημείο,
όπου μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα
διαπιστευμένα εργαστήρια του, διαπιστώ-
θηκε ότι περιέχει Ωχρατοξίνη Α, σε ποσοστό
μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου από την κοι-

νοτική νομοθεσία. 
Τα εμπλεκόμενα προϊόντα είναι τα ακό-

λουθα:
1. Είδος: ΣΤΑΦΙΔΑΚΙΑ (RAISINS)
Εμπορική επωνυμία: ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ
Συσκευάζεται από:
ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ Γ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Βάρος: 200g, 350g,
1Kg
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: όλες οι
ημερομηνίες από 13.11.16  μέχρι 08.12.2016
Συσκευασία: Πλαστικό σακούλι
Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα
2. Είδος: ΖΙΒΑΝΑ ΜΙΞ (ZIVANA MIX)
Εμπορική επωνυμία: ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ
Συσκευάζεται από: ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ Γ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Βάρος: 150g
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: όλες οι
ημερομηνίες από 13.11.16  μέχρι 08.12.2016
Συσκευασία : Πλαστικό σακούλι
Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα
3. Είδος: PREMIUM MIX
Εμπορική επωνυμία: ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ
Συσκευάζεται από:
ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ Γ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Βάρος: 175g 
Ανάλωση κατά προτί-
μηση πριν από: όλες οι ημερομηνίες από
13.07.16  μέχρι 01.08.2016
Συσκευασία: Πλαστικό σακούλι
Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα 

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά
την εταιρεία που συσκευάζει και διακινεί τα
εμπλεκόμενα προϊόντα, στην κυπριακή
αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/από-
συρσή τους.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια προϊόντα
να βρίσκονται ήδη στην κατοχή καταναλω-
τών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν
να τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν
στους χώρους από όπου τα έχουν αγοράσει.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Υγείας θα συνεχίσουν τους ελέγχους
όπως και τις δειγματοληψίες τροφίμων, με
σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Επίσης είναι στη διάθεση των καταναλωτών
για οποιεσδήποτε πληροφορίες. n

Για την ανάκληση τροφίμου από την κυπριακή αγορά
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Αναλλοίωτη παρέμεινε η κορυφή του βαθμολογικού
πίνακα στην 14η αγωνιστική και πρώτη του Β΄ γύρου,
αφού οι πρωτοπόροι ΑΕΚ και Ανόρθωση πέτυχαν

νέες νίκες και συνεχίζουν για δεύτερη συνεχή αγωνιστική να
μοιράζονται το ρετιρέ με 33 βαθμούς.

Η ΑΕΚ κέρδισε στη Λάρνακα την Πάφο με 3-0, ενώ η
Ανόρθωση πήρε παλληκαρήσια το τρίποντο στη Λεμεσό από
την ΑΕΛ με 0-1 και συνέχισε την ανοδική τους  πορεία προς
τον τίτλο.

Επιστροφή στις νίκες για τον ΑΠΟΕΛ που κέρδισε με 2-0
στο ΓΣΠ τον Ερμή Αραδίππου και παρέμεινε στην 3η θέση
του βαθμολογικού πίνακα με 32 βαθμούς. 

Οδυνηρή ισοπαλία έφερε ο Απόλλωνας στο Λεμεσιανό
ντέρμπι με τον Άρη αφού υποχρεώθηκε σε 2-2, με αποτέλε-
σμα να ανοίξει κι άλλο η ψαλίδα από τους πρωτοπόρους
ΑΕΚ, Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ στους -6 και -2 αντίστοιχα.
Μετά από δύο αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Ομόνοια δάμασε
εκτός έδρας τη Νέα Σαλαμίνα με 2-0 και επέστρεψε στα τρί-
ποντα. Οι δύο ομάδες μοιράζονται την 5η θέση με 23 βαθ-
μούς.

Στο Μακάρειο Στάδιο η Δόξα Κατωκοπιάς και ο Εθνικός
Άχνας συμβιβάστηκαν στην ισοπαλία 1-1, ένα αποτέλεσμα
που δεν ικανοποιεί καμιά ομάδα, αφού εξακολουθούν να βρί-
σκονται μέσα στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. 

Στο ‘Τάσος Μάρκου’ η Ένωση Παραλιμνίου προηγήθηκε
με 2-0 της Αγίας Νάπας, κάπου στη συνέχεια εφησύχασε και
την πλήρωσε ακριβά, αφού οι Αγιαναπίτες τους ισοφάρισαν
σε 2-2 και πήραν το βαθμό.
Αγχωτική νίκη

Μόνο το τρίποντο κρατάει ο
ΑΠΟΕΛ από τον αγώνα με τον
Ερμή στο ΓΣΠ, με το οποίο έπεσε
και η αυλαία της 14ης αγωνιστι-
κής. Οι γαλαζοκίτρινοι επέστρε-
ψαν στις επιτυχίες μετά την ήττα
από τον Απόλλωνα επικρατώντας
δύσκολα των ‘φτεροπόδαρων’ με
2-0, από τα τέρματα των… συνή-
θων σκόρερ Καβενάγκι (64΄ πέ-
ναλτι) και Ντε Βινσέντι (82΄).

Ο ΑΠΟΕΛ μείωσε στον ένα
βαθμό τη διαφορά από την ΑΕΚ
και Ανόρθωση και προσβλέπει
σύντομα να ξαναβρεθεί στην κο-
ρυφή. Επόμενο παιχνίδι του
ΑΠΟΕΛ είναι στην Πάφο και στη
συνέχεια με την ΑΕΚ στο ΓΣΠ.

Την πιο εύκολη νίκη στο πρωτάθλημα πήρε η ΑΕΚ
Με τον Αντρέ Άλβες να σκοράρει άλλα δύο γκολ και να

φθάνει τα εννέα στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ κέρδισε πιο εύ-
κολα από ότι αναμενόταν με 3-0 την Πάφο στη Λάρνακα και
συνέχισε την προέλαση της στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της
Λάρνακας έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, αφού οι
φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν ποτέ να την πιέσουν ή να
της βάλουν δύσκολα.

Η Πάφος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με προφανή στόχο
να προσέξει πάνω απ’ όλα την άμυνα της. Η ΑΕΚ, όμως, από
τη στιγμή που ‘ξεκλείδωσε’ την άμυνα των φιλοξενουμένων
στο 29΄ με πλασέ του Άλβες, απλοποίησε την προσπάθεια
της για να πάρει τους τρεις βαθμούς. Το 2-0 το πέτυχε στο
39΄ με κεφαλιά ο Εγγλέζου και το τελικό 3-0 ήλθε στο 46΄ με
τον Άλβες.

Επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ είναι η Δόξα Κατωκοπιάς
και πάλι στη Λάρνακα και εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να
πάρει το τρίποντο, ενώ στην 16η αγωνιστική ακολουθεί το
ντέρμπι στο ΓΣΠ με το ΑΠΟΕΛ που θα διεξαχθεί την Τρίτη
22 του Δεκέμβρη.
Δάμασε και τους Λέοντες…

Ένα γκολ του Ζοάο Βίκτορ στις καθυστερήσεις του πρώ-
του ημιχρόνου ήταν αρκετό για να δαμάσει τους Λέοντες της
Λεμεσού και να χαρίσει μια δύσκολη νίκη στην Ανόρθωση
επί της πολύ καλής ΑΕΛ. 

Η ομάδα της Αμμοχώστου για ακόμη ένα παιχνίδι έπαιξε

με τη φωτιά, όπως και
με τον αγώνα του Άρη,
υστέρησε σε μεγάλα
διαστήματα, δέχθηκε
πίεση, όμως η νίκη είναι
μεγάλης σημασίας, αν
αναλογιστεί κάποιος
πως η ΑΕΛ πραγματο-
ποίησε την καλύτερη
φετινή της εμφάνιση.
Οι γηπεδούχοι άξιζαν
κάτι καλύτερο και η
ισοπαλία ίσως να ήταν
πιο δίκαιο αποτέλεσμα,
πράγμα που το δήλωσε
και ο προπονητής της
‘Κυρίας’.

Η ΑΕΛ είχε επτά τε-
λικές προσπάθειες και
δοκάρι, ενώ η Ανόρ-
θωση μόλις δύο, όμως η ουσία είναι που μετρά και αυτή την
πήραν οι φιλοξενούμενοι.

Επόμενος αντίπαλος της ‘Κυρίας’ είναι η Νέα Σαλαμίνα
μέσα στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ στο Βαρωσιώτικο
ντέρμπι που φέτος γίνεται ακόμα πιο συναρπαστικό λόγω
και της πολύ καλής πορείας στο πρωτάθλημα που έχουν οι
Έρυθρόλευκοι’. Στη συνέχεια ακολουθεί ο αγώνας εκτός με
τον Εθνικό Άχνας που καίγεται για βαθμούς της σωτηρίας
του…
Γκολ και θέαμα στο Τσίρειο

Αυτό κι αν ήταν χορταστικό ματς! Ήταν όμως ακατάλληλο
για τους καρδιακούς οπαδούς του Άρη και του Απόλλωνα.
Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Ο Άρης άγγιζε μια μεγάλη νίκη,
καθώς ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 από τα γκολ των Μα-
ραγκουδάκη (52΄) και Γκονσάλες (76΄). Ο Απόλλων αν και
με ένα παίκτη λιγότερο από το 40΄, λόγω αποβολής του
Μέζγκο με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αντεπιτέθηκε στη συνέ-
χεια και με σκόρερ του Κολοκούδια κατάφερε να ισοφαρίσει
(86΄ πέναλτι, 90΄+3΄) και να σώσει την παρτίδα.

Ο Απόλλων είδε την εστία του να παραβιάζεται μετά από
τέσσερα παιχνίδια και δύο βαθμούς να κάνουν φτερά, και όχι
μόνο αυτό αλλά αύξησε και τη διαφορά από τους πρωτοπό-
ρους στους +6 βαθμούς.
Σημαντικό διπλό… ηρεμίας

Ανώδυνα ξεπέρασε τη δύσκολη εβδομάδα που πέρασε η
Ομόνοια. Πέτυχε σημαντική, τόσο βαθμολογική όσο και από
ψυχολογικής άποψης, νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας μέσα στο
‘Αμμόχωστος’ με 0-2 και ανέβηκε στην 5η θέση του βαθμο-
λογικού πίνακα, ισοβαθμώντας με τους Ερυθρόλευκους. Οι
πράσινοι επέστρεψαν στις επιτυχίες έπειτα από δύο αγώνες
(ισοπαλία εντός, ήττα εκτός) και κατάφεραν να πάρουν δί-
καια το τρίποντο, που τους δίνει κουράγιο… και ηρεμία.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική που η Νέα Σαλα-
μίνα δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την έδρα της, αφού προ-
ηγήθηκε το 2-2 με τον Εθνικό Άχνας.
Βήμα σημειωτόν

Αγία Νάπα και Ένωση Παραλιμνίου έμειναν στο 2-2 στο
γειτονικό ντέρμπι, σ’ ένα αποτέλεσμα που βαθμολογικά δεν
ικανοποιεί καμία ομάδα, αφού έκαναν βήμα σημειωτόν και
έμειναν στάσιμες. Και οι δύο ομάδες ήθελαν πάρα πολύ το
τρίποντο, αλλά κόλλησαν στο 2-2, έπειτα από ένα πολύ καλό
παιχνίδι.

Η Ένωση που έμεινε μακριά από τη νίκη για τρίτο συνεχές
παιχνίδι, είχε το τρίποντο στα χέρια (προηγήθηκε με 2-0),
όμως η Αγία Νάπα σε μόλις 9΄ της χάλασε το προδιαγραφό-
μενο πάρτι (2-2). Όμως έμεινε και αυτή με… δύο χείλη κα-
μένα αφού ούτε και στην 14η αγωνιστική κατάφερε να πάρει
την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα (έχει πέντε ισοπαλίες).
Αγνοούν το… τρίποντο

Τέσσερις αγωνιστικές να κερδίσει η Δόξα, 10 ο Εθνικός και
το τρίποντο πάει να γίνει άγνωστο… προϊόν για τις ομάδες
της Δόξας και Εθνικού που συμβιβάστηκαν στο ισόπαλο 
1-1, σ’ ένα ματς που δεν είχε να επιδείξει τίποτε άλλο, παρά

τις κτυπητές αδυναμίες που παρουσιάζουν φέτος οι δύο ομά-
δες.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ο Οθέλλος δάμασε την Καρμιώτισσα

Ο Οθέλλος Αθηένου ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι
της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας,
αφού δάμασε εκτός έδρας σε ήττα την πρωτοπόρο της βαθ-
μολογίας Καρμιώτισσα (1-2), στα Πολεμίδια. Η ομάδα της
Καρμιώτισσας έχει τώρα 33 βαθμούς. Το στραβοπάτημα της
πρωτοπόρου το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο η
Αναγέννηση Δερύνειας που επιβεβαίωσε σε ακόμη ένα
ντέρμπι ότι βρίσκεται σε ανοδική πορεία, αφού κέρδισε
εντός έδρας τον Ολυμπιακό με 2-0 και μείωσε στους τρεις
βαθμούς τη διαφορά που τη χωρίζουν από την κορυφή.

Στις επιτυχίες επανήλθε και η ομάδα της ΑΕΖ που μέσα
στο Ζακάκι πέτυχε σπουδαία βαθμολογική νίκη επί της Ομό-
νοιας Αραδίππου με 2-0 και την ανέβασε στην 3η θέση με
τον Οθέλλο, στους 27 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Τακτα-
καλλά περιορίστηκε στην 5η θέση με 25β.

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες και αξιοποιών-
τας τον παράγοντα έδρα, η ΕΝΑΔ συνέτριψε τον ουραγό Δι-
γενή Ορόκλινης με 4-0 και απομακρύνθηκε αρκετά από την
επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού και διεκδικεί τώρα μια
θέση στην πρώτη πεν-
τάδα με τους 20β. που
έχει στο ενεργητικό
της.

Δύσκολη αλλά πολύ
σημαντική νίκη πανη-
γύρισε η ΠΑΕΕΚ Κε-
ρύνειας, η οποία
έκαμψε την αντίσταση
του μαχητικού ΑΣΙΛ
(2-1) και βελτίωσε την
βαθμολογική της θέση
με 17β.

Πολύ καλό παιχνίδι
διεξήχθη στην Ερήμη,
εκεί που η τοπική
ομάδα και η Παρεκ-
κλησιά συμβιβάστη-
καν στην ισοπαλία (2-
2) και πήραν από ένα
βαθμό.

Τέλος η Ελπίδα Ξυλοφάγου κέρδισε το ΘΟΪ Λακατάμιας
με 5-3 και ανάπνευσε βαθμολογικά.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Ακρίτας Χλώρακας και η Αλκή έχασαν βαθμούς στην
13η αγωνιστική, διατήρησαν όμως τις βαθμολογικές τους θέ-
σεις, έδωσαν όμως την ευκαιρία στην ΜΕΑΠ Π. Χωριού, που
κέρδισε να τους πλησιάσει απειλητικά. Συγκεκριμένα ο Ακρί-
τας (28β.) έφερε λευκή ισοπαλία (0-0) με την ΕΝΥ Διγενή
Ύψωνα, ενώ η Αλκή έχασε από την Π.Ο. Ξυλοτύμπου με 2-1
και έμεινε στους 24 βαθμούς. Η ΜΕΑΠ επέστρεψε στις νίκες
μετά από ένα μήνα περίπου, αφού νίκησε εκτός έδρας τον
Εθνικό Λατσιών με 1-0 και έφθασε τους 24 βαθμούς και στην
3η θέση. Οδυνηρή ήττα δέχθηκε εκτός έδρας ο Χαλκάνορας
(23β.) και δεν εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα των
πρωτοπόρων αφού τον δάμασε ο Αχυρώνας με 2-0.

Σπουδαία νίκη με 4-1 πέτυχε η Ολυμπιάς Λυμπιών επί του
Κούρρη και ανάπνευσε βαθμολογικά. Όλο και πιο ψηλά πη-
γαίνει ο Εθνικός Άσσιας με τη νίκη του επί της ΑΠΕΠ με 
2-1 και πέρασε στην 5η θέση με 22 βαθμούς και αισιοδοξεί
για τη συνέχεια.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΤΟΚ

Τη δεύτερη του ήττα στο πρωτάθλημα γνώρισε ο Λειβα-
διακός / Σαλαμίνα και μάλιστα εντός έδρας, στο ντέρμπι με
την Πέγεια 0-1 και έτσι οι Παφίτες μείωσαν στους δύο τους
βαθμούς που τους χωρίζουν. Ο Λειβαδιακός / Σαλαμίνα έχει
33β. και η Πέγεια είναι στους 31β.

Το σκορ της 13ης αγωνιστικής το πέτυχε η ομάδα του
Κόρνου που συνέτριψε τον Σπάρτακο με 8-0. n

ΑΕΚ και Ανόρθωση κράτησαν την κορυφή
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Στις συνομιλίες με την τουρκοκυπριακή
πλευρά έχει σημειωθεί τέτοια πρόοδος που
είναι δυνατή η επίτευξη λύσης ακόμη και το
καλοκαίρι.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Οι διαπραγματεύσεις κρίνονται στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων και όχι από δημό-
σιες δηλώσεις. 
Αβέρωφ Νεοφύτου,
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Στο τραπέζι των συνομιλιών η ουσία του κυ-

πριακού.

Άντρος Κυπριανού,

Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.

Όποιος απειλήσει τις δυνάμεις μας στη

Συρία θα έχει σκληρή απάντηση.

Βλαντιμίρ Πούτιν,

Πρόεδρος της Ρωσίας.

Η Μόσχα βλέπει μια «θετική δυναμική»

στην επίλυση της κρίσης στην Συρία.

Σεργκέι Λαβρόφ,

ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Δεν είναι έντιμη κίνηση, η προσφυγή του

Ιράκ στον ΟΗΕ, κατά της Τουρκίας.

Ταγίπ  Ερντογάν, 

Πρόεδρος της Τουρκίας.

Χαίρομαι για το γεγονός ότι η φύλαξη των
εξωτερικών συνόρων βρίσκει όλο και μεγα-
λύτερη αποδοχή και στήριξη.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Η κοινωνία μας ακόμα και τις πιο δύσκολες
καταστάσεις τις αντιμετωπίζει με ανθρωπιά
και αλληλεγγύη.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Στις αρχές Δεκεμβρίου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
ανακοίνωσε απόφαση του να συμπεριλάβει το Κινε-
ζικό νόμισμα γουάν στα Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώ-

ματα (SDR Special Drawing Rights) δηλαδή στο καλάθι νο-
μισμάτων που χρησιμοποιεί το ΔΝΤ στις συναλλαγές του και
στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης το Αμερικανικό δολάριο,
το Ευρωπαϊκό ευρώ, η Βρετανική στερλίνα και το Ιαπωνικό
γεν. Το γουάν θα ενταχθεί στο SDR με συντελεστή βαρύτη-
τας 10.92% από την 1η Οκτωβρίου 2016 ημερομηνία κατά
την οποία ο συντελεστής βαρύτητας του ευρώ θα μειωθεί
στο 30.93% από 37.4%. Αντίθετα ο συντελεστής του δολα-
ρίου θα παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα και συγκεκρι-
μένα στο 41,73% από 41,9%. 

Μεγάλη απώλεια θα υποστεί η στερλίνα της οποίας το ει-
δικό βάρος συμμετοχής στα DSR από την τρίτη θέση που κα-
τέχει σήμερα με 11.3% θα υποχωρήσει στην πέμπτη θέση με
ποσοστό 8.09%. 

Η Κριστίν Λαγκάρντ, Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ ανά-
φερε ότι η συμπερίληψη του γουάν στο καλάθι είναι ένα ση-

μαντικό βήμα για την ενσωμάτωση
της Κίνας στο παγκόσμιο χρη-
ματο-οικονομικό σύστημα και
υποστήριξε ότι η απόφαση του Τα-
μείου αποτελεί επίσημη αναγνώ-
ριση της προόδου της Κίνας στην
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. 

Είναι η πρώτη φορά που ένα νέο
νόμισμα προστίθεται στο καλάθι
του ΔΝΤ αν εξαιρεθεί η αντικατά-
σταση του Γερμανικού μάρκου και
του Γαλλικού φράγκου από το
ευρώ το 1999.  

Η αλλαγή της σύνθεσης του
SDR θα ισχύσει από τον Οκτώβριο
του 2016 για να ολοκληρωθούν οι
προετοιμασίες. 

Στις επιπτώσεις στο ευρώ από τη
συμπερίληψη του γουάν στα SDR
του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου αναφέρθηκε ο Σον Όσμπορν,
υπεύθυνος για τη συναλλαγματική

πολιτική της Τράπεζας Νέας Σκωτίας στο Τορόντο, ο οποίος
είπε ότι δεν νομίζει ότι οι κεντρικές τράπεζες θα μειώσουν
δραματικά τα αποθέματα τους σε ευρώ βραχυπρόθεσμα.
Αυτό θα γίνει εξελικτικά. Το πιθανότερο είναι να υπάρξει αλ-
λαγή στα συναλλαγματικά αποθέματα σε ευρώ λόγω και επι-
τοκίων, καθώς το γουάν με το πέρασμα του χρόνου θα θεω-
ρείται το κύριο εναλλακτικό αποθεματικό νόμισμα στο δο-
λάριο, αντικαθιστώντας το ευρώ στο ρόλο αυτό. 

Οι αναλυτές των χρηματο-οικονομικών θεμάτων παραδέ-
χονται ότι η χορήγηση καθεστώτος διεθνούς αποθεματικού
νομίσματος στον γουάν ισοδυναμεί και με ψήφο εμπιστοσύ-
νης προς τις αρχές του Πεκίνου και στις μεταρρυθμίσεις που
προωθούν ενώ παράλληλα αποτυπώνει και την αύξηση του
ειδικού βάρους της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία και στο
διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών η απόφαση του
ΔΝΤ συνεπάγεται μεγάλα κέρδη για την Κίνα, καθώς του-

λάχιστον 1 τρις. δολάρια συναλ-
λαγματικών αποθεμάτων θα μετα-
τραπεί σε κινεζικό γουάν. 

Η ένταξη του γουάν στα SDR
του ΔΝΤ θα εδραιώσει τη χρήση
του και πέρα από τα κινεζικά σύ-
νορα, αυξάνοντας τις εξαγωγές
από πλευράς Κίνας και σημαίνον-
τας παράλληλα την ανάκαμψη της
κινεζικής οικονομίας.

Σε ότι αφορά τις μεταρρυθμίσεις
στην Κίνα υπενθυμίζεται ότι τον
περασμένο Ιούλιο η κεντρική τρά-
πεζα της Κίνας επέτρεψε στις ξένες
τράπεζες στα ξένα funds και στους
διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ορ-
γανισμούς πρόσβαση στην εγχώ-
ρια αγορά ομολόγων, στο πλαίσιο
μιας σειράς ενεργειών για την έν-
ταξη του γουάν στο ΔΝΤ. 

Η εξέλιξη στο ΔΝΤ αποτελεί κο-
ρυφαίο επίτευγμα για το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
της Κίνας Ζου Ξιάο Τσουάν ο οποίος αναμένεται ότι θα πιέ-
σει για ακόμη περισσότερες αλλαγές στη χρήση, τη διακύ-
μανση και την εμπορία του κινεζικού νομίσματος. 

Μεταξύ άλλων θα υποχρεωθούν οι κινεζικές αρχές να απο-
φύγουν παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος που θα
είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για το Πεκίνο, δεδομένης
της επιβράδυνσης της κινεζικής οικονομίας. Ο Ζου Πινγκ,
ιδρυτής της Bin Yuan Capital δήλωσε ότι το γουάν είναι
υπερτιμημένο κατά 20% περίπου και η διατήρηση του στα
σημερινά επίπεδα μπορεί να πλήξει την οικονομία της χώρας.
Εξάλλου η Αμερικανική Goldman Sachs Group αναφέρει ότι
μια σημαντική υποτίμηση του γουάν θεωρείται ο μεγαλύτε-
ρος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι αξίες των αναδυομένων
αγορών τον επόμενο χρόνο. 

΄Εντονα αντέδρασαν αμερικανοί
πολιτικοί στην απόφαση του ΔΝΤ
να συμπεριλάβει το γουάν στο κα-
λάθι των νομισμάτων του. Ο γε-
ρουσιαστής Μπομπ Κέισι δήλωσε
ότι το ΔΝΤ επιλέγει να ανταμείψει
τις πράξεις χειραγώγησης της κινε-
ζικής κυβέρνησης αντί να τις κατα-
πολεμήσει. . 

Ο γερουσιαστής Τζακ Σόμμερ
δήλωσε ότι η απόφαση του ΔΝΤ
αποτελεί προσβολή για τα εκατομ-
μύρια των Αμερικανών εργαζομέ-
νων που έχουν χάσει τη δουλειά
τους εξαιτίας των άπληστων εμπο-
ρικών πρακτικών της Κίνας και
στέλνει ένα φοβερό μήνυμα προς
τον υπόλοιπο κόσμο ότι η χειρα-
γώγηση νομισμάτων είναι αποδε-
κτή συμπεριφορά στα μάτια του
ΔΝΤ. n

Αναβαθμίζει την Κίνα και δυσαρεστεί τους Αμερικανούς 
η συμπερίληψη του γουάν στα αποθεματικά του ΔΝΤ 

Η κίνηση αυτή αναγνω-
ρίζει την πρόοδο της
Κίνας στην εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων,
δήλωσε η Κριστίν Λαγ-
κάρντ.

Η επιβράβευση του
γουάν αποτελεί κορυ-
φαίο επίτευγμα για τον
διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας της Κίνας,
Ζου Ξιάο Τσουάν.

Η απόφαση προσβάλλει
όσους Αμερικανούς
έμειναν άνεργοι εξαι-
τίας αθέμιτων πρακτι-
κών της Κίνας, δήλωσε
ο γερουσιαστής Τ. Σού-
μερ.

Αιμοδοσία στη μνήμη Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας

Το Δ. Σ του Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχι-
κής Υγείας εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλα τα μέλη
που συμμετείχαν και φέτος στην ετήσια αιμοδοσία που

διοργανώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015 εις μνήμη όλων των
αποβιώσαντων Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας. Παράλληλα
εκφράζει την ικανοποίηση του και για την επιτυχία της εκ-
δήλωσης. 

Τέτοιες ενέργειες τιμούν τον Κλάδο μας και ιδιαίτερα 
τον καθένα από εμάς ξεχωριστά τονίζει το Κλαδικό Συμ-
βούλιο. n


