
Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην προηγούμενη έκ-
δοση του εκφραστικού μας οργάνου κάτω από τον
τίτλο «Εν αναμονή της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δι-

καστηρίου», έγινε αναφορά σε δύο συμβάντα που δεν είναι
συμβατά με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και
τα οποία έγιναν γνωστά σε μας ύστερα από διερεύνηση που
έγινε μετά την έκδοση της  απόφασης στις υποθέσεις αρ.
1480/2011 κ.ά. Χαραλάμπους v. Δημοκρατίας κ.ά. ημερ. 11
Ιουνίου 2014, όπου εξετάστηκε η συνταγματικότητα νομο-
θεσίας που επέβαλλε τη μείωση απολαβών των δημοσίων
υπαλλήλων με τη μορφή της έκτακτης εισφοράς. Παρενθε-
τικά σημειώνεται ότι οι πιο πάνω υποθέσεις απορρίφθηκαν
και ενάντια στην απόφαση αυτή καταχωρήθηκε προσφυγή
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Με-
ταξύ άλλων, στην απόφαση αυτή αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Ένα άλλο σημείο που εγείρουν οι Αιτητές, είναι ότι δεν
υπήρξε προηγούμενη διαβούλευση με τις Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις.  Ενόψει του τεκμηρίου της κανονικότητας, το
βάρος για απόδειξη του ισχυρισμού βαρύνει τους Αιτητές, οι
οποίοι δεν κατάφεραν να το αποσείσουν.  Οι Καθ’ ων η αί-
τηση παραθέτουν με το Παράρτημα 14 τα πρακτικά της Επι-
τροπής Οικονομικών της Βουλής κατά τη συζήτηση του επί-
μαχου νομοσχεδίου, στην οποία η Επιτροπή διαβεβαιώθηκε
από τον Οικονομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού και Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικο-
νομικών, ότι υπήρξε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταί-
ρους και ότι αυτοί εγκρίνουν τα νομοσχέδια.   Ως
αποτέλεσμα, αρκετοί από τους εκπροσώπους των κοινοβου-
λευτικών κομμάτων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου
στην ολομέλεια της Βουλής στις 26.8.2011, σύμφωνα με τα
σχετικά πρακτικά που τέθηκαν ενώπιον μας, παρουσιάζονται

να αναγνωρίζουν τη θετική
συμβολή των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων στην προ-
ώθηση του συγκεκριμένου
νομοσχεδίου».

Από τα στοιχεία – τεκμήρια
που εξασφαλίσαμε καταρρί-
πτονται οι πιο πάνω ισχυρι-
σμοί που πρόδηλα επηρέασαν
και την απόφαση του Δικα-
στηρίου. Τα πραγματικά και
αναντίλεκτα γεγονότα είναι
τα ακόλουθα:

α. Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και
ΠΕΟ  κατέληξαν σε  συμφωνία με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας αποδεχόμενοι συνεισφορά των εργαζομένων του
δημόσιου τομέα ύψους 4.25%. Ειδικότερα στις 09.08.2011
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

ι. Ένταξη των νεοεισερχομένων στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, με διατήρηση του εφάπαξ.

ιι. Μείωση των αφετηριών των κλιμάκων εισδοχής κατά
10% για δύο χρόνια.

ιιι. Αύξηση της συνεισφοράς για σκοπούς μεταβίβασης της
σύνταξης σε χήρα και τέκνα από 0.75% και 1.75% σε 2%.

ιν. Αποκοπή ποσοστού 3%, ως έκτακτη εισφορά, επί των
ακαθάριστων απολαβών του προσωπικού για τρία χρόνια ή
όσο καιρό χρειασθεί.

β. Για την υλοποίηση της πιο πάνω συμφωνίας το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του που έγινε στις
10.08.2011, μεταξύ άλλων,  ενέκρινε τα  Νομοσχέδια με τίτλο
«Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2011» και «Ο περί
Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2011» και εξουσιοδότησε τον
Υπουργό Οικονομικών να τα καταθέσει στη Βουλή των Αν-
τιπροσώπων για ψήφιση.

γ. Ακολούθως τα υπό αναφορά Νομοσχέδια μαζί με τέσ-
σερα άλλα Νομοσχέδια στάληκαν στη Βουλή με επιστολή
του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 12 Αυγούστου,
2011.

δ. Στη συνέχεια, κατά παράβαση των συμφωνηθέντων, με
νεότερη επιστολή  του Υπουργού Οικονομικών με  ημερο-
μηνία 26 Αυγούστου, 2011, τα υπό αναφορά Νομοσχέδια
αντικαταστάθηκαν με δύο άλλα που περιλάμβαναν ρυθμί-
σεις που δεν είχαν συζητηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους
και τα οποία δεν είχαν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβού-
λιο.

ε. Οι πιο πάνω ισχυρισμοί μας επιβεβαιώνονται πλήρως
από τη σχετική Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οι-
κονομικών και Προϋπολογισμού  ημερ. 26.08.2011.  Στην Έκ-
θεση αυτή γίνεται σαφής αναφορά τόσο για την παράτυπη
αντικατάσταση του εν λόγω Νομοσχεδίου, όσο και για τη
νομική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα επί νομικών ζη-
τημάτων που είχαν εγερθεί σε σχέση με το επίμαχο νομο-
σχέδιο. Ειδικότερα ανέφερε τα ακόλουθα:

(i). H ένταξη των νεοεισερχομένων δημόσιων υπαλλήλων
σε ένα νέο είδος σύνταξης με την υπαγωγή τους στο Ταμείο
Κοινωνικών ασφαλίσεων είναι καθόλα συνταγματική.
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Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Κράτος δικαίου και δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων

Συνέχεια στη σελ. 2

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από μεγάλα περι-
στασιακά σκάνδαλα κλασικά προηγμένων
χωρών ενώ η διαφθορά στην Ελλάδα είναι «με-
σανατολικού τύπου».   σελ. 3

Ελλάδα - Κύπρος: Οι δύο κόσμοι

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέ-
κρινε ομόφωνα το διορισμό του πρώην
Πορτογάλου Πρωθυπουργού Αντόνιο
Γκουτέρες ως Γ.Γ. του ΟΗΕ.    σελ. 11

Ομόφωνα ο Αντόνιο Γκουτέρες Γ.Γ. του ΟΗΕ

Εγκαινιάσθηκε στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Λεμεσού έκθεση για την
Αμαθούντα και ξεναγήσεις από Λει-
τουργούς του Τμήματος Αρχαιοτή-
των. σελ. 12

«Αμαθούς Πόλις Κύπρου αρχαιοτάτη» 
στο Μουσείο Λεμεσού



Σύμφωνα με Εγκύκλιο του ο Διευθυν-
τής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη-
σης και Προσωπικού υπάρχει άμεση

ανάγκη για απασχόληση ενός μέλους του Γε-
νικού Γραμματειακού Προσωπικού, για εκτέ-
λεση γραμματειακών καθηκόντων, στην
Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο
Λονδίνο.

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι τα
ακόλουθα:

(α) Πολύ καλή γνώση και πολυετή πείρα
στην οργάνωση και λειτουργία Αρχείου

(β) Πολύ καλή γνώση και πείρα στη χρήση
του Ενιαίου Θεματικού Συστήματος Ταξινό-
μησης

(γ) Γνώση και πείρα στη χρήση ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή (και ιδιαίτερα των λογι-
σμικών προγραμμάτων MS Word και Excel).

(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και
της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα στις Δι-
πλωματικές Αποστολές μπορεί να περιλαμ-
βάνουν, εκτός από γραμματειακά καθή-
κοντα, και άλλα καθήκοντα συναφή με τη

λειτουργία της Διπλωματικής Αποστολής.
Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Άρθρου 39 των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, και ει-
δικότερα το εδάφιο (3), για τη χρονική διάρ-
κεια υπηρεσίας υπαλλήλου σε διπλωματική
ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξω-
τερικό, εφαρμόζονται οι περί Εξωτερικής
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατά-
ξεις) Κανονισμοί.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν
γραπτή αίτηση προς το Διευθυντή Τμήμα-

τος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
όχι αργότερα από τις 31 Οκτωβρίου, 2016.
Μαζί με την αίτηση να υποβάλουν το σχε-
τικό συμπληρωμένο έντυπο.

Στον υπάλληλο που θα επιλεγεί θα κατα-
βάλλεται, επιπρόσθετα από τις απολαβές της
Κύπρου, επίδομα εξωτερικού και επίδομα
ενοικίου, όπως αυτά καθορίζονται κατά και-
ρούς. Θα αναληφθούν, επίσης, τα έξοδα με-
τάβασής του καθώς και της οικοσκευής του,
σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς. n
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Μια θέση γραμματειακού προσωπικού στην Υπάτη Αρμοστεία στο Λονδίνο

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Ο Ιωάννης Α. Νεοφύτου, Ανώτερος Τεχνι-

κός, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης, αφυ-
πηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2016.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑΣ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές
μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επικοινωνίας,
Βουλή των Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκε-

κριμένη Μισθοδοτική 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 μισθοδοσία αυτών που θα διορι-
στούν/προαχθούν εφαρμόζονται οι πρόνοιες

των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξή-
σεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μι-
σθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμέ-
νων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων
της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. 

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνε-
ται ύστερα από την απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή
συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού,
για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί
της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέ-
σεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του
2013 έως 2015.

Αιτήσεις μέχρι 7 Νοεμβρίου, 2016. Πληρο-
φορίες για καθήκοντα και ευθύνες και για
απαιτούμενα προσόντα στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της 14ης Οκτωβρίου, 2016. n

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

Αιτήσεις για εργασία
στις Δημοτικές Εκλογές

ΗΚεντρική Υπηρεσία Εκλογών ανα-
κοινώνει την ενεργοποίηση της ιστο-
σελίδας aps.electi ons.moi.gov.cy,

μέσω της οποίας μπορούν οι δημόσιοι λει-
τουργοί και άνεργοι πτυχιούχοι να δηλώ-
σουν το ενδιαφέρον τους για να στελεχώ-
σουν τα εκλογικά κέντρα των Δημοτικών/
Κοινοτικών Εκλογών της 18ης Δεκεμβρίου,
2016. 

Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη
μέχρι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας, 7 Νοεμ-

βρίου 2016, και δήλωση μπορούν να υποβά-
λουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον
εκλογικό κατάλογο. 

Σε ό,τι αφορά στους άνεργους πτυχιού-
χους, σημειώνεται ότι τη δήλωση μπορούν
να υποβάλουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμέ-
νοι άνεργοι πτυχιούχοι στο Τμήμα Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι δεν θα γίνουν
δεκτές έντυπες δηλώσεις. n

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail glaos@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: ploizides@pasydy.org

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
pasydy@pasydy.org 
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(ii). Το δικαίωμα σύνταξης είναι περιου-
σιακό δικαίωμα και οποιαδήποτε επέμβαση
σε αυτό είναι αντισυνταγματική.   Σύμφωνα
με νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
δικαιώματα που προκύπτουν από νόμο και
επακόλουθα  αποτελούν το αντικείμενο συμ-
βατικών δεσμεύσεων δεν μπορεί να παραμε-
ριστούν μονομερώς με κατάργηση ή τον πε-
ριορισμό των σχετικών διατάξεων του νόμου
που αποτελούν πηγή του δικαιώματος.

(iii). Η εισήγηση για την έκτακτη εισφορά
των κρατικών υπαλλήλων σε ποσοστό 3%,
ενδέχεται να πάσχει από αντισυνταγματι-
κότητα στην περίπτωση που η μόνη κατη-
γορία πολιτών της Δημοκρατίας που θα
κληθεί να συνεισφέρει για αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης είναι η δημοσιοϋ-
παλληλική.

Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω
είναι φανερό ότι ο μεν Υπουργός Οικονομι-
κών ενήργησε έξω από τα όρια και την
έκταση της εξουσίας του που υπαγορεύεται
από το Σύνταγμα, το δε Κράτος αγνόησε τις

δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις του Γενικού Ει-
σαγγελέα.  Ειδικότερα αναφέρονται τα ακό-
λουθα:

α. Η ενέργεια του Υπουργού Οικονομικών
είναι παράνομη ως προσκρούουσα στο
Άρθρο 54 (στ) του Συντάγματος που ρητά
προβλέπει ότι η επεξεργασία νομοσχεδίων
προ της καταθέσεως αυτών στη Βουλή ανή-
κει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
Υπουργικού Συμβουλίου.

β. Από τη φρασεολογία της σχετικής διά-
ταξης του Άρθρου 113, παρ. 1 του Συντάγ-
ματος, συνάγεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας
της Δημοκρατίας είναι ο αποκλειστικός νο-
μικός σύμβουλος του Κράτους και με δεδο-
μένο ότι είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της
Δημοκρατίας το οποίο έχει εξουσία να απο-
φαίνεται επί των νομικών προβλημάτων του
Κράτους, οι γνωμοδοτήσεις του είναι δε-
σμευτικές για την εκτελεστική εξουσία. 

Αναντίλεκτα τα όσα αναφέρονται ανω-
τέρω πλήττουν τις αρχές του κράτους δι-
καίου που είναι ο κατεξοχήν θεμέλιος λίθος
της σύγχρονης συνταγματικής δημοκρατίας.

Δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή, στην
ελευθερία και στην ατομική ιδιοκτησία είναι
συνυφασμένα με την ανθρώπινη προσωπι-
κότητα και αποτελούν τον ηθικό χώρο του
ατόμου. Και το κράτος κατά κύριο λόγο είναι
ο εγγυητής των δικαιωμάτων αυτών.  

Όσον αφορά τη σημασία του μισθού στην
υπόθεση Παπαγιώργης ν. ΑΗΚ (1996) 3
ΑΑΔ 563, η Ολομέλεια μνημόνευσε την
αρχή ότι «το δικαίωμα υπαλλήλων επί του
μισθού και τα εκ του νόμου σε αυτούς ανα-
γνωριζόμενα, είναι δημόσιο». Πρόσθετα, ότι
δεν χωρεί παραίτηση, ρητή ή σιωπηρή σε θέ-
ματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιώματα
που είναι αναπαλλοτρίωτα, (Μέλπω Γρηγο-
ρίου ν. Δήμου Λευκωσίας (1991) 4 ΑΑΔ
3005). Αναφορά έγινε και στο σύγγραμμα
«Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο» του , Κυρια-
κόπουλου, Β’ Γενικό Μέρος, 4η έκδ., σελ. 289,
όπου καταγράφεται ότι τα δημόσια δικαιώ-
ματα λειτουργούν όχι χάριν των δημοσίων
υπαλλήλων, αλλά χάριν του δημοσίου συμ-
φέροντος.

Καθόσον αφορά τη σημασία της σύνταξης

στην απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας
στις συνεκδικαζόμενες Προσφυγές 740/11
κ.α. Μαίρης Κουτσελίνη- Ιωαννίδη, από-
φαση ημερομηνίας 07.10.2014, η σύνταξη
χαρακτηρίζεται ως  περιουσιακό ή ιδιοκτη-
σιακό δικαίωμα και πιο συγκεκριμένα ως
συμβατικό, κεκτημένο και αποκρυσταλλω-
μένο δικαίωμα, το οποίο πηγάζει από συμ-
πλήρωση υπηρεσίας σε συντάξιμη θέση.  

Σε απάντηση στις επικρίσεις για τις προ-
σφυγές μας παραθέτουμε αυτονόητο από-
σπασμα από την απόφαση της Ολομέλειας
του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση
Αλεξάνδρου Φυλακτού κ.ά, 397/2012 και
480/2012, ημερ. 14.12.2013, που είχε ως αν-
τικείμενο τις αποκοπές από τις μηνιαίες απο-
λαβές δικαστών: 

«Ίσως η σημερινή απόφαση μας να προκα-
λέσει τη δυσαρέσκεια του κοινού και του
κράτους, αλλά ως  Δικαστές, μπορούμε να
κάνουμε και θα κάνουμε ένα πράγμα, αγνο-
ώντας οτιδήποτε άλλο, και αυτό είναι να
εφαρμόσουμε το νόμο, οποιεσδήποτε και αν
είναι οι συνέπιες». n

Συνέχεια από σελ. 1

Κράτος δικαίου και δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων



Ελλάδα-Κύπρος: Οι δύο κόσμοι
Επιστρέφοντας από την Κύπρο, όπου δρα-

στηριοποιούμαι για δύο δεκαετίες, κατά τη
διάρκεια της πτήσης διάβασα άλλη μια έκ-

θεση του Παγκό-
σμιου Οικονομικού
Forum (WEF) για
την ανταγωνιστικό-
τητα. Αργότερα
ακολούθησε η με-
λέτη μου στο διαδί-
κτυο τόσο για την
περίοδο 2016 - 2017
όσο και για τα προ-
ηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, διαθέτω καθαρή εικόνα για την
πορεία της Κύπρου σε σχέση με τη χώρα μας,
με δεδομένες κοινές εμπειρίες και προκλή-
σεις. Οι συγκρίσεις, όχι μόνο μέσα από δεί-
κτες, αλλά επί του πεδίου, οικονομικού, πο-
λιτικού και θεσμικού, φωτίζει τη μεγάλη ει-
κόνα.

Η έρευνα της WEF είναι χρήσιμη ειδικά
λόγω της διαχρονικότητάς της. Όμως, και
εκεί που επικεντρώνεται (ανταγωνιστικό-
τητα) δίνει μόνο τμήμα της εικόνας. Άλλω-
στε, αναφορικά με βαθύτερα φαινόμενα,
όπως λ.χ. εκείνο της διαφθοράς, οι δείκτες
της ακουμπούν μόνο την επιφάνεια. Έτσι, η
μηχανιστική παράθεση δεικτών μεταξύ Ελ-
λάδας - Κύπρου είναι στρεβλή: Η Κύπρος χα-
ρακτηρίζεται από κλασικά φαινόμενα προ-
ηγμένων χωρών -δηλαδή, μεγάλα περιστα-
σιακά σκάνδαλα- ενώ η διαφθορά στη χώρα
μας είναι «μεσανατολικού τύπου». Διαποτί-
ζει καθημερινά όλες τις συναλλαγές με το
κράτος.

Ας μη χαθούμε, όμως, στις λεπτομέρειες:
Ας δούμε την ουσία. Η μελέτη της WEF έχει
περιορισμένη σημασία σε σχέση με τη δια-
κύμανση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας
«δύο θέσεις πάνω, δύο θέσεις κάτω». Εκείνο
που μετρά είναι το επίμονο διαχρονικό
τέλμα που καταγράφει. Αναδεικνύονται επί-
σης ως κεντρικά προβλήματα η αστάθεια της
εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής (po-
licy instability), οι επαχθείς φόροι και το δαι-
δαλώδες φορολογικό σύστημα, καθώς και η
αναποτελεσματική γραφειοκρατία. Ποια
είναι λοιπόν η μεγάλη πληγή; Το ίδιο το κρά-
τος, πέραν βεβαίως από το πολιτικό προσω-
πικό. Η χώρα διατηρεί ένα «αποτυχημένο
κράτος» (failed state). Αυτό, πάνω απ’ όλα,
σκοτώνει την ανταγωνιστικότητα. Με κάθε
τρόπο.

Αν φθάσει κανείς στην Κύπρο τούτο το

διάστημα, θα διαπιστώσει ένα ραγδαία αυ-
ξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι παρα-
λιακές πόλεις χαρακτηρίζονται από ένα σχε-
διασμένο οικοδομικό οργασμό, που προσελ-
κύσει Κινέζους, Ρώσους, Άραβες και
Άγγλους. Επιχειρήσεις πολλαπλασιάζονται
και επιλέγουν την Κύπρο ως έδρα τους κυ-
ρίως λόγω του σταθερού διαχρονικά φορο-
λογικού πλαισίου. Η Τράπεζα Κύπρου, με
δύο ξένους στη διοίκησή της, χωρίς τις πα-
ρέες, τους φίλους και τους κολλητούς στα
Δ.Σ., (όπως ίσχυε για χρόνια στη χώρα μας)
εξυγιαίνεται. Οι κυπριακές επιχειρήσεις αν-
θούν και επαναφέρουν τους μισθούς στα επί-
πεδα προ τη κρίσης. Η ανεργία μειώνεται
σταθερά. Αλλά το βασικό στρατηγικό πλεο-
νέκτημα της Κύπρου έναντι της Ελλάδας
είναι ένα: Το κράτος της.

Αυτό έχει δομηθεί με αγγλικά πρότυπα.
Διοικείται από την ιεραρχία του, που αναδει-
κνύεται εκ των έσω. Δεν υπάρχουν κομματι-
κοί προϊστάμενοι. Ούτε μετακλητοί. Οι
υπουργοί έχουν ως συμβούλους τους διευ-
θυντές των υπουργείων τους. Ένα επόμενο
στρατηγικό πλεονέκτημα είναι οι εξωστρε-
φείς επιχειρηματίες που δεν είναι κρατικοδί-
αιτοι. Ενώ ένα τρίτο πλεονέκτημα είναι το
ότι υπάρχει στοιχειώδης πολιτική συναίνεση,
καθώς σπανίως ο Πρόεδρος διαθέτει κομμα-
τική πλειοψηφία στη Βουλή. Όταν η Κύπρος
μπήκε σε μνημόνιο, όλες αυτές οι δυνάμεις
ενώθηκαν. Και την έβγαλαν από αυτό.

Η Κύπρος έχει αδυναμίες. Αυτές εντοπί-
ζονται στο πολιτικό πεδίο. Το πολιτικό προ-
σωπικό της είναι κατά κανόνα μετριότατων
ικανοτήτων. Ακολουθεί την παγκόσμια
τάση. Οι Κύπριοι πολιτικοί υπολείπονται των
επιχειρηματικών και τεχνοκρατικών στελε-
χών. Όλα τα παραπάνω, η μελέτη της WEF
αδυνατεί να τα εντοπίσει. Το πολιτικό προ-
σωπικό είναι ο αδύναμος κρίκος της Κύπρου.
Παρ’ όλα αυτά, όταν όλα μπουν στη ζυγαριά,
η διαφορά με την Ελλάδα είναι τεράστια.
Άλλωστε, ένας νέος σε ηλικία υπουργός Οι-
κονομικών δεν σύρθηκε από τους δανειστές
σε μεταρρυθμίσεις. Τις υλοποίησε, γιατί πί-
στευε πως θα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει αυ-
τοβούλως.

Και στη χώρα μας; Οι μεταρρυθμίσεις που
υλοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ γίνονται μισερά, με το
πιστόλι στον κρόταφο. Το ίδιο άλλωστε συ-
νέβαινε και με τις προηγούμενες κυβερνή-
σεις. Και η αξιωματική αντιπολίτευση της
ΝΔ; Σε ένα άκρον άωτο ανευθυνότητας ζητά
«εκλογές τώρα», που θα διέλυαν κάθε ήδη
ισχνό επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτοί λοιπόν

είναι οι δύο κόσμοι της Ελλάδας και της Κύ-
πρου. Αυτοί επηρεάζουν την ανταγωνιστι-
κότητα κάθε χώρας. Και πάνω απ’ όλα κα-
θορίζουν το μέλλον τους.

Γιάννης Λούλης,
ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,  09.10.2016

l Ουδέν σχόλιον. 
 

?

Στην εποχή των τεράτων 
Τέτοιες μέρες τον Οκτώβριο του 2008

έσκασε η Lehman Brothers και μαζί της η
υπερμεγέθης παγ-
κόσμια χρηματοπι-
στωτική φούσκα,
π α ρ α σ ύ ρ ο ν τ α ς
πρώτα τις ΗΠΑ και
ακολούθως ολό-
κληρο τον κόσμο
στη μεγαλύτερη με-
ταπολεμική οικονο-

μική κρίση.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με εμπειρίες από

τον Μεσοπόλεμο και πάμπολλα εργαλεία
στη διάθεσή τους, κατάφεραν να ελέγξουν
τις συνέπειες, αφού προηγουμένως φρόντι-
σαν να μετατρέψουν την κρίση από χρημα-
τοπιστωτική σε δημοσιονομική και να τη με-
ταφέρουν στην Ευρώπη, με τη μορφή κρίσης
χρέους και πίεσης στο ευρώ, πλήττοντας
πρώτα τους αδύναμους κρίκους του Νότου
και ιδιαιτέρως την ευάλωτη, υπερχρεωμένη
Ελλάδα.

Ηττήθηκε τότε το νεοφιλελεύθερο μον-
τέλο των αυτορρυθμιζόμενων αγορών, που
είχε κυριαρχήσει μετά την κατάρρευση των
χωρών της Ανατολικής Ευρώπης το 1989.

Ήταν χωρίς αμφιβολία μια κρίση της νεο-
φιλελεύθερης Δεξιάς. Αυτή απέτυχε, και μαζί
της οι απανταχού ακαταμάχητοι έως τότε
υποστηρικτές της

Η Αριστερά είχε υποστεί συντριπτική ήττα
το 1989 και έτσι το νεοφιλελεύθερο υπό-
δειγμα βρήκε ευκαιρία απόλυτης επικράτη-
σης. Η σχολή του Σικάγου, του Φρίντμαν,
της Θάτσερ, του Ρίγκαν και πολλών άλλων
βρήκε πεδίο δόξης λαμπρό.

Ασύδοτοι και αμετροεπείς οι υποστηρι-
κτές του έκαναν ότι περνούσε από το χέρι
τους προκειμένου να επιβεβαιώσουν το
δόγμα τους.

Και είναι αλήθεια ότι η εφαρμογή του σε
παγκόσμια κλίμακα, που εξασφαλίστηκε με
την απελευθέρωση του εμπορίου και της κί-
νησης κεφαλαίων, δημιούργησε ευκαιρίες

ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο, επιτρέ-
ποντας στις πολυπληθείς ζώνες της Ασίας
και της Λατινικής Αμερικής να ευημερήσουν.

Το κύμα της παγκοσμιοποίησης ευνόησε
την Κίνα, την Ινδία, αναγέννησε τη Ρωσία,
κατέστησε τη Βραζιλία υπολογίσιμη δύναμη,
έδωσε στο Μεξικό διαπραγματευτική ισχύ,
επέτρεψε στο Βιετνάμ να ξανασηκωθεί,
ακόμη και στη Βόρεια Κορέα να αντέξει
και  να παριστάνει την υπερδύναμη.

Θα μπορούσε επίσης να προσφέρει μεγά-
λες ευκαιρίες στη φτωχική Αφρική και στην
εκρηκτική Μέση Ανατολή αν δεν μεσολα-
βούσαν ανόητοι και ανώφελοι πόλεμοι και
δεν έσκαγε η χρηματοπιστωτική φούσκα που
έστησαν ιδεοληπτικοί πολιτικοί, αχόρταγοι
μέτοχοι και ακόμη πιο αχόρταγοι τραπεζίτες
και μάνατζερ της μόχλευσης και των αυτορ-
ρυθμιζόμενων αγορών.

Χωρίς αμφιβολία λοιπόν η παγκόσμια
κρίση που ξέσπασε το 2008 ήταν κρίση της
νεοφιλελεύθερης Δεξιάς, η οποία έλαβε συ-
στημικά χαρακτηριστικά επειδή αμφισβητή-
θηκαν και καταρρακώθηκαν κυρίαρχες παγ-
κοσμίως αρχές και αξίες.

Επί της ουσίας οι νεοφιλελεύθεροι υπέ-
σκαψαν με την ιδεοληπτική δράση τους τις
αρχές του αστικού φιλελευθερισμού και αλ-
λοίωσαν το μεταπολεμικό μοντέλο.

Οσοι διαβάζουν Ιστορία γνωρίζουν ότι
όποτε αμφισβητήθηκαν στην πράξη βασικές
αρχές του αστικού φιλελευθερισμού ακο-
λούθησαν πολιτικές τερατογενέσεις.

Η αντίστοιχη κρίση του Μεσοπολέμου
ανέδειξε τις εκδοχές του φασισμού στην Ευ-
ρώπη και τούτη γεννά συνεχώς τέρατα και
τερατάκια παντού στον κόσμο.

Στις ΗΠΑ τον Τραμπ, στη Βρετανία το
Βrexit, στη Γερμανία το AFD, στη Γαλλία τη
Λεπέν, στην Ιταλία τον Μπέπε Γκρίλο, στη
Μέση Ανατολή το ΙSIS κ.ο.κ. 

Για να μη μιλήσουμε για την Ελλάδα.
Όπου σταθείς κι όπου βρεθείς τα βλέπεις...
Θα χρειαστεί χρόνος κι άλλες δυστυχείς εμ-
πειρίες για να κλείσει ο κύκλος της εποχής
των τεράτων.

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 16.10.2016

l Προτού οδηγηθούμε σε συμπεράσματα
καλόν θα ήταν να γνωρίζαμε και τις από-
ψεις του δρα της οικονομίας κ. Μάριου
Μαυρίδη, που κάτι περισσότερο θα ξέρει
αφού, πέραν των λαμπρών σπουδών του,
είναι και καθηγητής Πανεπιστημίου.
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Aπόψεις και σχόλια

Ανακοίνωση των Κυπριακών Ταχυδρομείων 
για το επεισόδειο με σάκους στη Λάρνακα

Ανακοίνωση των Κυπριακών Ταχυ-
δρομείων πληροφορεί το κοινό ότι
μετά τη σύλληψη ταχυδρομικού

υπαλλήλου και την ανεύρεση στο υποστα-
τικό του αριθμού ταχυδρομικών σάκων έχει
αρχίσει, σε συνεργασία με την Αστυνομία, η
διαδικασία καταγραφής των σάκων και του
περιεχομένου τους με σκοπό την παρου-
σίαση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστη-

ρίου. 
Μόλις η διαδικασία της καταγραφής ολο-

κληρωθεί (την περασμένη εβδομάδα), και
αποδεσμευτούν τα ταχυδρομικά αντικεί-
μενα, όσα είναι δυνατόν να παραδοθούν θα
τύχουν διαχείρισης, ούτως ώστε να προωθη-
θούν στους παραλήπτες τους το συντομό-
τερο. 

Όσοι πελάτες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση

αναζήτησης για αντικείμενο που φέρει ρα-
βδωτό κωδικό, θα ειδοποιηθούν σε περί-
πτωση που το αντικείμενο που αναζητούν
βρίσκεται μέσα στα ανευρεθέντα. Επιπρό-
σθετα, όσοι πελάτες επιθυμούν να υποβά-
λουν αίτηση αναζήτησης για αντικείμενο με
ραβδωτό κωδικό, μπορούν να το πράξουν
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο που
βρίσκεται σε όλα τα ταχυδρομικά γραφεία

και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των
Κυπριακών Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση
www.cypruspost.gov.cy. 

Πληροφορίες, στον παγκύπριο αριθμό
εξυπηρέτησης 77778013.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία εκφράζουν τη
λύπη τους και τις ειλικρινείς απολογίες τους
στο κοινό για την ταλαιπωρία που έχει υπο-
στεί ως αποτέλεσμα του περιστατικού αυτού.



EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω Κασoυλίδoυ

ΣΕλIδΑ ΤΗΣ ΓYνΑIΚΑΣ
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ΟΣύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύ-
πρου υιοθετεί το φετινό μήνυμα του Οργανισμού
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών

(FΑΟ), τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων (ΠΗΤ)
που γιορτάζεται στις 16 Οκτωβρίου.  Το φετινό μήνυμα της
FAO έχει ως ακολούθως:

«Οι κλιματολογικές συνθήκες αλλάζουν. Οι τροφές και
η γεωργία πρέπει να αλλάξουν».

Στις 16 Οκτωβρίου 1945,  δημιουργήθηκε  o Οργανισμός
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Ο
στόχος τους ήταν να απαλλάξουν την ανθρωπότητα από την
πείνα και τον υποσιτισμό, και να διαχειριστούν αποτελε-
σματικά την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων.

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που σχετίζονται με την
αλλαγή του κλίματος είναι η επισιτιστική ασφάλεια. Οι πιο
φτωχοί στο κόσμο είναι κυρίως αγρότες, ψαράδες και κτη-
νοτρόφοι οι οποίοι έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τις
υψηλότερες θερμοκρασίες και την συνεχή αυξανόμενη συ-
χνότητα καιρικών καταστροφών. 

Ταυτόχρονα, ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται σταθερά
και αναμένεται να φθάσει στα 9,6 δισεκατομμύρια μέχρι το
2050. Η γεωργία και τα συστήματα παραγωγής τροφίμων
για να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες έντονες κλιμα-
τολογικές αλλαγές, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να
προσαρμόζονται πιο εύκολα, προάγοντας την παραγωγική
διαδικασία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτός είναι ο μόνος
τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε την στα-
θερότητα και την λειτουργικότητα των οικοσυστημάτων, την
ευημερία των αγροτικών πληθυσμών και την μείωση των αέ-
ριων εκπομπών.

Καλλιεργώντας τρόφιμα με βιώσιμο τρόπο σημαίνει ότι
υιοθετούμε πρακτικές που προάγουν την παραγωγικότητα
και την ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων. Πέρα από
τα πάνω περιλαμβάνονται και πρωτοβουλίες που επεκτεί-
νονται σ΄ όλο το φάσμα της τροφικής αλυσίδας όπως, τη
συγκομιδή, συσκευασία, παραγωγή, τους μηχανισμούς της
αγοράς και το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τα τρό-
φιμα.

Για τους πιο πάνω λόγους το φετινό μήνυμα για την Παγ-

κόσμια Ημέρα Τροφίμων είναι: «Οι κλιματολογικές συνθήκες
αλλάζουν. Οι τροφές και η γεωργία πρέπει να αλλάξουν».

Η διάδοση του φετινού μηνύματος ταυτίζεται και με την
κρίσιμη χρονική στιγμή, λίγο πριν από την επικείμενη διά-
σκεψη για την αλλαγή του κλίματος, που διοργανώνεται από
τα Ηνωμένα Έθνη από τις 7 έως 18 Νοεμβρίου 2016 στο Μα-
ρακές, στο Μαρόκο.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων
Εθνών (FAO) καλεί όλες τις χώρες να συμπεριλάβουν τα
τρόφιμα και τη γεωργία στα εθνικά σχέδια δράσης τους, κα-
λώντας τα να επενδύσουν περισσότερο στην ανάπτυξη της
υπαίθρου. 

Ενισχύοντας την ευελιξία των μικροκαλλιεργητών στις
νέες εναλλασσόμενες κλιματολογικές συνθήκες, μπορούμε
να εγγυηθούμε την ασφάλεια των τροφίμων για τους υπο-
σιτιζόμενους λαούς του πλανήτη μας, μειώνοντας ταυτό-
χρονα και τις αέριες εκπομπές.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες έρευνες γίνον-
ται όσο αφορά την διατροφή μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι μια
σωστή και υγιεινή διατροφή είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για σωστή ανάπτυξη αλλά και η πρόληψη ενάντια σε πολλές
παθήσεις.

Χωρίς τροφή ο οργανισμός μας αδυνατίζει, αφού η ενέρ-
γεια, οι οργανικές και ανόργανες ουσίες για τον σχηματισμό
των συστατικών του σώματος και την διατήρηση της λει-
τουργίας του δεν επαρκούν. Το αίσθημα της πείνας και του
κορεσμού είναι αυτό που μας ωθεί στην εύρεση τροφής. Κά-
ποτε η τροφή ήταν απαραίτητη για την επιβίωση του αν-
θρώπινου είδους. Στις μέρες μας όμως η τροφή είναι κυρίως
και για τους περισσότερους θέμα απόλαυσης. Στις σύγχρο-
νες κοινωνίες οι παράγοντες που επηρεάζουν την τροφή
είναι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί, ψυχολογικοί και θρη-
σκευτικοί- πολιτισμικοί. Βάση του φετινού θέματος της ΠΗΔ
αξίζει να δώσουμε έμφαση στους παράγοντες  του περιβάλ-
λοντος και της γεωργίας.
Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Ο άνθρωπος επηρεάζεται από το τι μπορεί να βρει άμεσα
στο περιβάλλον που ζει έτσι η διαθεσιμότητα των τροφίμων
εξαρτάται από το κλίμα, την γεωμορφολογία ενός τόπου, την

μεταφορά και την εμπορία των τροφίμων, την βιομηχανία,
την πολιτική αλλά και την οικονομία του κράτους. 
Γεωργία

Η γεωργική παραγωγή και η επαρκή παραγωγή τροφίμων
είναι αλληλένδετη. Ο δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος έφερε
μεγάλες αναταραχές στο διεθνές εμπόριο και μόλις το 1955
το διεθνές εμπόριο και η διεθνής παραγωγή ξαναβρέθηκαν
στα προπολεμικά επίπεδα. Παρόλα αυτά, η όλο και αυξανό-
μενη γεωργική παραγωγή δεν έχει λύσει το σιτιστικό πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν αρκετές χώρες του τρίτου κό-
σμου. Αυτό γιατί η αύξηση του πληθυσμού είναι διαρκής. Η
ανεπαρκής γεωργική παραγωγή μαζί με την έλλειψη μόρ-
φωσης του γεωργού σε νέες μεθόδους καλλιέργειας αλλά
και στα καιρικά φαινόμενα που συχνά καταστρέφουν καλ-
λιέργειες και σπάνια τα εκάστοτε κράτη βοηθούν τον αγρότη
να ορθοποδήσει ξανά. Επίσης οι κλιματολογικές συνθήκες, η
ποιότητα του εδάφους, οι ανεπαρκείς καλλιέργειες αλλά και
τα τεχνολογικά μέσα επηρεάζουν την γεωργική παραγωγή.
Η ρήση «Κάθε πράγμα στον καιρό του…» έχει διπλή σημα-
σία. H εποχικότητα τροφίμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για τη διατροφή. Επιλέγοντας φρούτα και λαχανικά που
είναι στην καλύτερη του εποχή, από τη μία καταναλώνουμε
τροφές με τη μέγιστη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ου-
σίες και από την άλλη δεν προσλαμβάνουμε τις χημικές ου-
σίες τις οποίες τα τρόφιμα αυτά ενδέχεται να περιέχουν,
λόγω μη εποχικής διαθεσιμότητας, με καθαρά προ-οξειδω-
τικό χαρακτήρα όπως χημικά, φυτοφάρμακα και ορμόνες. 
Οκτώ λόγοι για τους οποίους αν ελαχιστοποιηθεί η
Πείνα θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο:

1) Η σημαντικά μειωμένη πείνα θα μπορούσε να σώσει τις
ζωές 3,1 εκατομμυρίων παιδιών ετησίως.

2) Οι μητέρες οι οποίες σιτίζονται υγιεινά και ικανοποι-
ητικά έχουν πιο υγιή μωρά με ισχυρότερα ανοσοποιητικά συ-
στήματα. 

3) Ο τερματισμός του υποσιτισμού των παιδιών θα μπο-
ρούσε να αυξήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
μιας αναπτυσσόμενης χώρας κατά 16,5%.

4) Τα χρήματα που επενδύονται στην πρόληψη της πείνας
θα μπορούσαν να έχουν ευεργετικές επιπτώσεις και οικονο-
μικό όφελος.

5) Η έγκαιρη σωστή διατροφή στα αρχικά στάδια της
ζωής, μπορεί να επιμηκύνει την διάρκεια ζωής των ανθρώ-
πων κατά 46%.

6) Η εξάλειψη της ανεπάρκειας του σιδήρου σε έναν πλη-
θυσμό θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα στο
χώρο εργασίας κατά 20%.

7) Ο τερματισμός της παιδικής θνησιμότητας λόγο κακής
διατροφής θα μπορούσε να αυξήσει το εργατικό δυναμικό
κατά 9,4%.

8) Η ελαχιστοποίηση της πείνας ανά το παγκόσμιο θα
βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου και εύπο-
ρου κόσμου για όλους τους κατοίκους του πλανήτη γη. n 

Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων 16 Οκτωβρίου 2016
«Οι κλιματολογικές συνθήκες αλλάζουν. Οι τροφές και η γεωργία πρέπει να αλλάξουν».

Πρόγραμμα Ισότητας στην Οικονο-
μική Ανεξαρτησία μεταξύ ανδρών και
γυναικών στα πλαίσια του Ευρωπαϊ-

κού Προγράμματος «Breaking the Mould:
Promoting Gender Equality in Cyprus», υλο-
ποιούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξεως, η ΙΜΗ, η Επίτροπος Ισότη-
τας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών
Κοινωνικού Φύλου. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει βασικό στόχο
την προώθηση ευέλικτων ρυθμίσεων εργα-
σίας για τους άνδρες προκειμένου να συμ-
βάλλουν ισότιμα στην οικογενειακή ζωή.

Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενθάρ-
ρυνση των επιχειρήσεων και κυρίως των
ΜΜΕ για την εφαρμογή απλών, φιλικών μέ-
τρων προς την οικογένεια, αλλά και στη μεί-
ωση του στερεότυπου ότι η οικιακή εργασία
δεν ταιριάζει στην παραδοσιακή εικόνα της
αρρενωπότητας.  

Κατά τη διάρκεια του έργου θα διεξαχθεί
έρευνα και προβολή του οφέλους για τις επι-
χειρήσεις και τους εργαζόμενους όταν χρη-
σιμοποιούν φιλικά μέτρα προς την οικογέ-
νεια, και θα προταθούν τρόποι για την προ-
σαρμογή τους.

Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι στό-
χοι του προγράμματος, θα πραγματοποι-
ηθούν  δύο εκστρατείες: μια μέσω τηλεόρα-
σης, ραδιοφώνου, εντύπων, κοινωνικών
μέσων δικτύωσης, για να αναδειχθεί το όφε-
λος των φιλικών προς την οικογένεια μέ-
τρων με στόχο την ενθάρρυνση των εται-
ρειών για την εφαρμογή τους. Η δεύτερη εκ-
στρατεία θα επικεντρωθεί στα σχολεία με

στόχο την αντιμετώπιση των στερεότυπων
και των νοοτροπιών που επικρατούν στην
κυπριακή κοινωνία.

Το λογότυπο και το σλόγκαν του προ-
γράμματος «Σε όλα μαζί», τονίζει ότι ο πα-
τέρας, ο σύντροφος, ο επιχειρηματίας, ο γιος,
μπορούν να σταθούν δίπλα στη μητέρα, την
εργαζόμενη γυναίκα, τη γιαγιά, για να προ-
ωθηθεί η ισότητα ανάμεσα στα μέλη της κυ-
πριακής οικογένειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: ΙΜΗ, τηλ.:
22505555, events@imhbusiness.com, ιστο-
σελίδα: www.imhbusiness.com /
http://www.breakingthemouldcy.com/. n 

Πρόγραμμα Ισότητας - σε όλα μαζί
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Η απόφαση (Π. Παναγή, Δ)
Με την παρούσα προσφυγή ο αιτητής

προσβάλλει την απόφαση της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) να προαγάγει
τους Αχιλλέα Σπύρου (Ενδιαφερόμενο
Μέρος 1) και Σταύρο Δάμαλο (Ενδιαφερό-
μενο Μέρος 2) στη μόνιμη θέση Τεχνικού
Επιθεωρητή, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από
15.10.2012 αντί στη θέση του.  Ο Αν. Διευ-
θυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων σύ-
στησε για προαγωγή τα Ενδιαφερόμενα
Μέρη με την ακόλουθη αιτιολογία:

«Ο Σπύρου Αχιλλέας εργάζεται στο Γρα-
φείο του Μηχανικού του έργου για την κα-
τασκευή Οδικού Δικτύου παρά το νέο Γ.Σ.Π
και ασχολείται με τον ποιοτικό έλεγχο/ερ-
γαστηριακό έλεγχο των υλικών κατασκευής
του έργου.

Ο συστηνόμενος, σε σύγκριση με όλους
τους υπόλοιπους υποψηφίους με α/α 25-36,
που επίσης πληρούν τα προσόντα για προ-
αγωγή και δε συστήνονται, έχει ίση αξία
κατά τα τελευταία πέντε χρό-
νια……………………………………

Συνυπολογίζοντας τα καθιερωμένα κριτή-
ρια στο σύνολό τους και το γεγονός ότι ο
συστηνόμενος είναι αρχαιότερος σε υπηρε-
σία και κατά τα τελευταία πέντε χρόνια είναι
καθ΄ όλα εξαίρετος, κρίνω ότι
μπορούν να αιτιολογήσουν ότι
ο συστηνόμενος υπερέχει των
πιο πάνω υποψηφίων που πλη-
ρούν τα προσόντα για προ-
αγωγή και δε συστήνονται.

Ο Δάμαλος Σταύρος διορί-
στηκε στη μόνιμη θέση Τεχνι-
κού στις 8.11.1985, τοποθετή-
θηκε στην Κλίμακα Α7 την
1.12.1990 και προήχθηκε στη
θέση Ανώτερου Τεχνικού την
1.7.2005.

Ο Δάμαλος Σταύρος εργά-
ζετο μέχρι πρόσφατα στο Γρα-
φείο του Μηχανικού του Έργου
Βελτίωσης του Οδικού Δι-
κτύου εντός της Βιομηχανικής
Ζώνης Πέρα Χωρίου - Νήσου
και ασχολείτο με την επίβλεψη των κατα-
σκευαστικών εργασιών και τον εργαστη-
ριακό έλεγχο των υλικών.  Από τον Ιανουά-
ριο του 2012 εργάζεται στο Κεντρικό Εργα-
στήριο και είναι υπεύθυνος για το
εργαστήριο σκυροδέματος για την εκτέλεση
όλων των σχετικών δοκιμών.

Ο συστηνόμενος, σε σύγκριση με όλους
τους υπόλοιπους υποψηφίους με α/α 25-36,
που επίσης πληρούν τα προσόντα για προ-

αγωγή και δε συστήνονται, έχει ίση αξία
κατά τα τελευταία πέντε χρόνια ……………

Συνυπολογίζοντας τα καθιερωμένα κριτή-
ρια στο σύνολό τους, κρίνω ότι ο συστηνό-
μενος υπερέχει των πιο πάνω υποψηφίων
που πληρούν τα προσόντα για προαγωγή
και δε συστήνονται.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των
θέσεων, κρίνω ότι οι Σπύρου Αχιλλέας και
Δάμαλος Σταύρος είναι οι πιο κατάλληλοι να
αναλάβουν τα καθήκοντα των υπό πλήρωση
θέσεων.» 

Η ΕΔΥ συγκρίνοντας τους υποψηφίους
από τα στοιχεία των προσωπικών φακέλων
και των υπηρεσιακών εκθέσεων και έχοντας
ενώπιον της πίνακες με τα προσόντα τους
καθώς και την υπηρεσία τους σε προηγού-
μενες θέσεις, λαμβάνοντας δε υπόψη τη σύ-
σταση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα Εν-
διαφερόμενα Μέρη υπερείχαν των λοιπών
υποψηφίων.  Οι λόγοι που καταγράφονται
στο πρακτικό της ΕΔΥ, ημερομηνίας
12.9.2012, είναι οι εξής:

«Η Επιτροπή, καταλήγοντας στην πιο
πάνω απόφαση και επιλέγοντας τους Σπύ-
ρου Αχιλλέα και Δάμαλο Σταύρο, έλαβε
υπόψη ότι αυτοί προηγούνται σε αρχαιότητα
και σ΄ ό,τι αφορά την αξία, όπως αυτή αντι-
κατοπτρίζεται στις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκ-
θέσεις, με έμφαση σ΄ αυτές των τελευταίων
χρόνων στις οποίες αποδίδεται ιδιαίτερη βα-
ρύτητα, είναι ίσοι με τους λοιπούς υποψηφί-
ους, αξιολογηθέντες ως καθόλα εξαίρετοι,
και διαθέτουν και οι δύο επιπρόσθετα προ-
σόντα.  Συγκεκριμένα, ο Σπύρου κατέχει
Απολυτήριο Τεχνικού Βοηθού Δομικών
Έργων, Τεχνική Σχολή Λευκωσίας (Βραδινά
μαθήματα) και ο Δάμαλος Σταύρος Πτυχίο

Δομικών Έργων, ΚΑΤΕΕ, Πει-
ραιά, τα οποία είναι σχετικά
με τα καθήκοντα της υπό
πλήρωση θέσης, αλλά δεν
απαιτούνται από το Σχέδιο
Υπηρεσίας, ούτε αποτελούν
πλεονέκτημα/πρόσθετο προ-
σόν και, ως εκ τούτου, τους
δόθηκε η ανάλογη βαρύτητα.
Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε
υπόψη ότι διαθέτουν υπέρ
τους και τη σύσταση του Αν.
Διευθυντή.

Η Επιτροπή, καταλήγοντας
στην πιο πάνω απόφαση, δεν
παρέλειψε να λάβει υπόψη ότι
και οι υποψήφιοι με α/α 3-25,
και 33-34 διαθέτουν και αυτοί
επιπρόσθετα προσόντα, τα

οποία είναι σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης, δεν απαιτούνται, όμως, από το Σχέδιο
Υπηρεσίας, ούτε αποτελούν πλεονέκτημα/
πρόσθετο προσόν και, ως εκ τούτου, τους
δόθηκε η ανάλογη βαρύτητα. Ωστόσο, λή-
φθηκε υπόψη ότι αυτοί υστερούν σε αρχαι-
ότητα, δεν υπερέχουν σε αξία και, επιπλέον,
δεν διαθέτουν τη σύσταση του Αν. Διευ-
θυντή.» 

Ο πρώτος λόγος ακύρωσης που προβλή-

θηκε είναι ότι η ΕΔΥ είχε ουσιώδη πλάνη ως
προς την αρχαιότητα του αιτητή (η οποία
αποδεικνύεται εκ των υστέρων), εφόσον δεν
πίστωσαν στον αιτητή αρχαιότητα στην προ-
ηγούμενη θέση από 1.7.2005 την οποία απέ-
κτησε στην διαδικασία επανεξέτασης μετά
από ακυρωτική απόφαση. Σημαντικό στοι-
χείο υπεροχής των Ενδιαφερομένων Μερών
ήταν η αρχαιότητα τους έναντι του αιτητή,
στον οποίο προσμετρήθηκε η αρχαιότητα
στην θέση Ανώτερου Τεχνικού από
15.12.2007 και όχι από 1.7.2005 που ήταν η
ημερομηνία αναδρομικής προαγωγής του,
εφόσον στις 7.12.2012, ήτοι λίγες μέρες μετά
την ημερομηνία δημοσίευσης της προσβαλ-
λόμενης απόφασης, ο αιτητής
προήχθη με αναδρομική ισχύ
από 1.7.2005 και έτσι ανατρά-
πηκε προς όφελος του η αρχαι-
ότητα, αφού υπερείχε λόγω
ηλικίας. Είναι η εισήγηση του
αιτητή ότι παραμένει άγνωστο
ποια θα ήταν η απόφαση της
ΕΔΥ, εάν ελάμβανε υπόψη την
υπεροχή του σε αρχαιότητα
λόγω ηλικίας (κατά 1 χρόνο και
8 μήνες έναντι των Ενδιαφερο-
μένων Μερών).

Όπως προκύπτει από τη νο-
μολογία, ο αναδρομικός διορι-
σμός υποψηφίου που μεταβάλ-
λει την προηγούμενη κατάσταση, αντικαθι-
στώντας την με νέα, οδηγεί σε ακύρωση
πράξης, παρόλο που εν αγνοία της η Διοί-
κηση οδηγήθηκε σε τέτοια πράξη.

Στη Θεοφυλάκτου ν. Δημοκρατίας (2006)
3 Α.Α.Δ 322, την οποία επικαλέστηκε η συ-
νήγορος του αιτητή, μετά τον αναδρομικό
διορισμό του εφεσείοντα κατόπιν επιτυχούς
προσφυγής του, στην θέση Ακόλουθου
(Εξωτερικές Υπηρεσίες), η ΕΔΥ απέρριψε αί-
τημα του για συμπερίληψη της προαγωγής
του και στη θέση Γραμματέα Β΄ ή Υποπροξέ-
νου (θέση προαγωγής) στην οποία θα προ-
αγόταν αν διοριζόταν εξαρχής. Η Ολομέλεια
του Ανωτάτου Δικαστηρίου με αναφορά στο
σύγγραμμα της Κοντόγιωργα-Θεοχαροπού-
λου «Αι συνέπειαι της Ακυρώσεως Διοικητι-
κής Πράξεως» (σελ. 275) για την υποχρέωση
της Διοίκησης σε δυναμική αποκατάσταση
στα πλαίσια συμμόρφωσης με ακυρωτική
απόφαση, ώστε να επαναφέρει τον υπάλ-
ληλο πλασματικώς και διαδοχικώς σε όλες
τις θέσεις ιεραρχίας στις οποίες θα προαγό-
ταν μεταξύ της λήψης της απόφασης και της
ακύρωσης της, εξασφαλίζοντας ανάλογη
εξέλιξη στην σταδιοδρομία του, έκρινε ότι η
πλασματική του υπηρεσία στη θέση Ακό-
λουθου (κατόπιν επανεξέτασης), θα έπρεπε
να είχε λογιστεί ως ευδόκιμη υπηρεσία για
σκοπούς προαγωγής στην ιεραρχικά ανώ-
τερη θέση.

Η Θεοφυλάκτου δεν εφαρμόζεται στην
προκειμένη περίπτωση που το ερώτημα
αφορά στη δυνατότητα να λαμβάνεται
υπόψη κατά τον ουσιώδη χρόνο ως κριτήριο
η αρχαιότητα η οποία διαμορφώθηκε/προ-

έκυψε κατόπιν του ουσιώδους χρόνου λήψης
της απόφασης, αλλά στηρίχθηκε σε αναδρο-
μικό διορισμό υποψηφίου κατόπιν μεταγενέ-
στερης  επανεξέτασης.  Η Ολομέλεια του
Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Χατζηχάννας
ν. Δημοκρατίας (2013) 3 Α.Α.Δ 284 έδωσε
θετική απάντηση.  Λέχθηκαν τα ακόλουθα
σχετικά: 

«Όπως έχει λεχθεί (Λεοντίου ν. Δημοκρα-
τίας (1997) 3 Α.Α.Δ. 70) ο αναδρομικός διο-
ρισμός μεταβάλλει την παρελθούσα πραγ-
ματικότητα αντικαθιστώντας την με τη νέα
δημιουργηθείσα κατάσταση (βλέπε ακόμα
Θεοφυλάκτου ν. Δημοκρατίας, (2006) 3
Α.Α.Δ. 322. …………………………………

Έχουμε την άποψη πως η
θέση του εφεσείοντα είναι
ορθή. Όπως και στην υπό-
θεση Χατζηχάννας του 2007
(πιο πάνω), της οποίας τα γε-
γονότα, στο βαθμό και την
έκταση που μας ενδιαφέρουν,
βρίσκουμε ότι είναι τα ίδια,
έτσι και στην κρινόμενη περί-
πτωση, η αναδρομική προ-
αγωγή του εφεσείοντα ανέ-
τρεψε, κατά τη γνώμη μας,
άρδην τη σειρά αρχαιότητας
των υποψηφίων με συνέπεια
τη δραστική μεταβολή των
ουσιαστικών δεδομένων, με

αποτέλεσμα η Επιτροπή, όταν κατέληγε
στην απόφαση της, να βασιστεί, έστω και εν
αγνοία της, σε μη ακριβή στοιχεία.»

Δεν μπορώ παρά να υιοθετήσω τα πιο
πάνω, τα οποία δεν αντέκρουσε ούτε η δικη-
γόρος των καθ’ ων η αίτηση, η οποία πρό-
βαλε τον ισχυρισμό ότι σημασία έχει τί είχε
ενώπιον του το διορίζον όργανο κατά τον
χρόνο λήψης της απόφασης του. Ο ισχυρι-
σμός της ότι έστω και αν λαμβανόταν υπόψη
η αρχαιότητα του αιτητή από 1.7.2005, η ηλι-
κιακή του αρχαιότητα έχει περιθωριακή ση-
μασία και δεν θα τεκμηρίωνε οποιαδήποτε
ουσιώδη πλάνη, δεν με βρίσκει σύμφωνη.

Το Δικαστήριο, αφ’ ης στιγμής εντοπίζει
πλάνη ως προς κριτήριο το οποίο, κατά
τρόπο καθοριστικό για τη λήψη της απόφα-
σης, πιστώθηκε λανθασμένα υπέρ των Εν-
διαφερομένων Μερών, οφείλει να ακυρώσει
την απόφαση. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να
ασκήσει κρίση προκαταβάλλοντας τη βαρύ-
τητα με την οποία θα ζύγιζε η ίδια η Διοί-
κηση την αρχαιότητα του αιτητή, εάν εξέλιπε
η πλάνη. Εξάλλου, ο ισχυρισμός ότι η πλάνη
ως προς την ηλικιακή αρχαιότητα του αιτητή
δεν είναι ουσιώδης, παραγνωρίζει το γεγο-
νός ότι μέρος της αιτιολογίας της σύστασης
του Αν. Διευθυντή, την οποία υιοθέτησε η
ΕΔΥ, υπέρ του Ενδιαφερομένου Μέρους 1,
ήταν ότι υπερείχε άλλων υποψηφίων λόγω
αρχαιότητας η οποία οφείλεται στην ημερο-
μηνία γέννησης.

Η προσφυγή επιτυγχάνει, χωρίς να είναι
αναγκαίο να εξεταστούν οι υπόλοιποι λόγοι
ακύρωσης που προβλήθηκαν. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Υπόθεση   αρ. 1894/2012

Μάριος Μικελλίδης  
v. 

Δημοκρατίας

30 Σεπτεμβρίου, 2016

Ο αναδρομικός
διορισμός υποψη-
φίου που μεταβάλ-
λει την προηγού-
μενη κατάσταση,
αντικαθιστώντας
την με νέα, οδηγεί
σε ακύρωση πρά-
ξης, παρόλο που 
εν αγνοία της η Δι-
οίκηση οδηγήθηκε
σε τέτοια πράξη.

Το Δικαστήριο δεν
μπορεί να ασκήσει
κρίση προκατα-
βάλλοντας τη βα-
ρύτητα με την
οποία θα ζύγιζε η
ίδια η Διοίκηση
την αρχαιότητα
του αιτητή, εάν
εξέλιπε η πλάνη.
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Γιατί μεταρρύθμιση και γιατί τώρα

Για αρκετό διάστημα συζητείται η με-
ταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας
με επιχειρήματα υπέρ και κατά, όπως

εξάλλου συμβαίνει συνήθως σε θέματα που
πολλοί νοιώθουν πως ίσως θίξουν τα κεκτη-
μένα τους.

Γενικά είναι γνωστό, από τις θεωρίες που
έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα, πως
τα στελέχη των επιχειρήσεων δύσκολα μέχρι

καθόλου δέχονται τις όποιες αλλαγές.
Όμως οι αλλαγές, η μεταρρύθμιση στην

προκειμένη περίπτωση, συνυπάρχει με την
πρόοδο και ανάπτυξη του όποιου οργανι-
σμού. 

Η Δημόσια Υπηρεσία βασικά ακολουθεί το
ίδιο μοντέλο για πέραν των 50 χρόνων. Ίσως
για αρκετά από αυτά τα χρόνια να ήταν το
μοντέλο ικανοποιητικό, αφού τουλάχιστον
εξασφάλιζε μια κάποια σταθερότητα. Όμως
δεν εξασφάλιζε την αύξηση της παραγωγι-
κότητας αφού επηρέαζε αρνητικά την πα-
ροχή κινήτρων και τροφοδοτούσε τη γρα-
φειοκρατία.

Έτσι κατέστη επιτακτική η εισαγωγή με-

ταρρυθμιστικών μέτρων τα οποία στοχεύουν
αφενός στην αύξηση της κινητικότητας των
δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να μπορούν ευ-
κολότερα να διοχετεύονται στις υπηρεσίες
όπου υπάρχει περισσότερη ανάγκη και αφε-
τέρου να επιβραβεύονται εκείνοι που προ-
σφέρουν περισσότερα. 

Ακόμη η μεταρρύθμιση στοχεύει στην ανα-
διάρθρωση της δημόσιας υπηρεσίας ώστε να
συνάδει καλύτερα με τις σύγχρονες ανάγκες
και την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία.

Παράλληλα με την μεταρρύθμιση η Δημό-
σια Υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει τους
δημόσιους υπαλλήλους ότι όλες οι αλλαγές
γίνονται όχι για να τους πλήξουν αλλά για

να τους ενισχύσουν και να εισαγάγει, σε συ-
νεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ειδικά
σεμινάρια τα οποία θα πετύχουν την αντιμε-
τώπιση των όποιων ενστάσεων διότι μόνο με
σύμπνοια και συν-αντίληψη μπορεί να πετύ-
χει αυτή η προσπάθεια.

Στην όλη προσπάθεια είναι επίσης πολύ
χρήσιμη η ενημέρωση του κοινού, το οποίο
εξάλλου είναι ο αποδέκτης των δημοσίων
υπηρεσιών, οπότε και έχει λόγο στο ποιες θα
είναι οι μεταρρυθμίσεις και πως θα τον επη-
ρεάσουν. 

Με αυτά στη σκέψη μας ελπίζουμε σύν-
τομα να δούμε απτά αποτελέσματα και ιδίως
θετικά. n

Του Δρ Ιωάννη Βιολάρη
Οικονομολόγου / Ακαδημαϊκού 
Διευθυντή City Unity College Nicosia

Του Στέλιου Μνάσωνος

Ήταν ένα όμορφο, ένα ονειρικό τα-
ξίδι σε μέρη γνώριμα κι αγαπημένα.
Ταξιδέψαμε με τα «Τραγούδια της

Ψυχής» εκεί που ποθούμε ν’ ανταμώσουμε
και να ζήσουμε ξανά. στην κατεχόμενη γη
μας. Προσκυνήσαμε, νοερά, την Παναγία
Χρυσελεούσα στην Κατωκοπιά και περπα-
τήσαμε στον κάμπο και τα περβόλια της. Εί-
δαμε τους γονείς και τους παππούδες μας,
μέσα από φωτογραφικά στιγμιότυπα-διαφά-
νειες, να ποτίζουν και να σκαλίζουν τα χω-
ράφια και τα περβόλια τους. Αυτά ήταν η
ζήση τους. Είδαμε στιγμές γάμου, χαμόγελα
ευτυχίας μέσα στην εκκλησία της Χρυσελε-
ούσας.

Στην παρουσίαση του Προγράμματος, οι-
κοδέσποινα της εκδήλωσης-συναυλίας, η
γιατρός Μαριλένα Σκυλλουριώτου. Μας
υποδέχτηκε με τούτα τα λόγια «Η αγάπη μας
για την Κατωκοπιά μας έφερε όλους εδώ να
τραγουδήσουμε μαζί τα «Τραγούδια της
Ψυχής». Ένα κομμάτι της ψυχής μας παρέ-
μεινε εκεί στο αγαπημένο μας χωριό. Ακόμα
και κατεχόμενο, είναι δικό μας. Μας ανήκει η
γη του, ο αέρας του, τα σπίτια, οι εκκλησιές,
οι τάφοι των δικών μας, οι μνήμες μας. Προς
το παρόν, η παλιά εκκλησία της Παναγίας
Χρυσελεούσας είναι η μόνη μας στέγη εκεί.
Όμως η εκκλησία αυτή χρειάζεται συντή-
ρηση. Για αυτό αποφασίσαμε ότι τα καθαρά
έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν γι’ αυτό
το σκοπό».

Η εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα
του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2016
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου που ήταν κατάμεστο. Διορ-
γανωτές ήταν το Κοινοτικό Συμβούλιο και
όλα τα οργανωμένα σύνολα Κατωκοπιάς. 

Την έμπνευση και πρωτοβουλία της όλης
εκδήλωσης είχε ο γιατρός Λουκάς Σκυλλου-
ριώτης που ήταν και ο στιχουργός των τρα-
γουδιών με κύριους συνεργάτες τον συνθέτη
Σωκράτη Γρηγοριάδη και τον κ. Γιώργο Κ.
Μιχαηλίδη καθώς και αρκετούς άλλους συ-
νεργάτες. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη
μνήμη Ελένης και Ανδρέα Σκυλλουριώτη. 

Μετά τους χαιρετισμούς από τον Κοινο-
τάρχη Κατωκοπιάς και τον Υπουργό Παι-
δείας και Πολιτισμού ακολούθησε σύντομη
εισαγωγή από τον κ.Λουκά Σκυλλουριώτη.

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης άρχισε με
το ποίημα «Λευτεριάς Άγγελμα» του Γιώρ-
γου Κ. Μιχαηλίδη που πήρε το Α΄ Βραβείο
στο διαγωνισμό «Σικελιανά 2007».

Ρίγη συγκίνησης σε όλους τους παρευρι-
σκόμενους προκάλεσε το άκουσμα του τρα-
γουδιού «Βοήθα Παναγιά μου» με την εκ-
κλησία της Χρυσελεούσας και την εικόνα
της Μεγαλόχαρης να δεσπόζει στο εικονο-
στάσι, καθώς και παλιά φωτογραφικά στιγ-
μιότυπα από λειτουργίες μέσα στην συλη-
μένη, σήμερα, εκκλησία. 

«Βοήθα Παναγιά μου, κάμε το θαύμα σου, 
να πάμεν, για να παίζει ξανά η καμπάνα
σου» 

Τραγουδούσε συγκινημένος όλος ο κό-
σμος μαζί με την εξαίρετη ερμηνεύτρια
Μαρία Θεοδώρου.

Ακολούθησε ο «Ύμνος της Κατωκοπιάς»
και ο «Ύμνος της Δόξας» με την αυθόρμητη,
επίσης, συμμετοχή του κόσμου. Στη συνέχεια
ακούσαμε τα τραγούδια «Κάμε Θεέ το θαύμα
σου», «Όμορφη που ’σαι θάλασσα» και
«Έσιει τζι’ η Κύπρος Ομορκιές» που πήρε το
Β’ Βραβείο στον 20ο Διαγωνισμό Σύνθεσης
Κυπριακού Τραγουδιού του ΡΙΚ.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τραγούδια της
«Αγάπης και του Έρωτα», τραγούδια της
«Ζωής» και της «Ψυχής».

Εκείνο που επίσης προκάλεσε ιδιαίτερη
συγκίνηση σε όλους ήταν το τραγούδι της
«Μάνας» που πήρε το Β΄ Βραβείο στον 22ο
Διαγωνισμό Σύνθεσης Κυπριακού Τραγου-
διού. Συνοδευόταν από φωτογραφίες που
έδειχναν την τρυφερότητα και την αγάπη
της μάνας προς το παιδί της. Εξαιρετική επί-
σης, ήταν η ερμηνεία από την Κωνσταντίνα
Καναρίνη, καθώς και η συνοδεία στο πιάνο
από την Ελένη Παπαδοπούλου.

Συγχαίρουμε θερμά όλους τους συντελε-
στές της όμορφης αυτής εκδήλωσης, που
ήταν ένα αφιέρωμα μνήμης της κατεχόμενης
γης μας. n

Εκδήλωση Μνήμης με «Τα τραγούδια της Ψυχής»
Προσκύνημα στην Παναγία Χρυσελεούσα, Κατωκοπιάς

Οι εγγραφές στη Σχολή Καταναλω-
τών του Κυπριακού Συνδέσμου Κα-
ταναλωτών, με παραρτήματα σε

Λευκωσία, και Πάφο, άρχισαν και συνεχί-
ζονται. Στόχος της Σχολής του ΚΣΚ, η οποία
συμπληρώνει 27 χρόνια λειτουργίας είναι να
εγγραφούν και εκπαιδευθούν όσο το δυνα-
τόν περισσότεροι καταναλωτές.

Οι εκπαιδευμένοι καταναλωτές μαθαίνουν
καταναλωτικά θέματα που έχουν άμεση
σχέση με την διατροφή και υγεία, την αγορά
και κατανάλωση, την οικονομία, τη σωστή
επιλογή προϊόντων. Μαθαίνουν για τους νό-
μους που υπάρχουν για προστασία των και
για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σ’ αυ-
τούς. Έτσι μπορούν να αυτοπροστατεύονται

να απαιτούν τα δικαιώματα τους και να
ασκούν τις υποχρεώσεις τους. Το πρόγραμμα
ετοιμάζεται σύμφωνα με ότι ορίζει το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης για την εκπαίδευση των
Καταναλωτών. Φέτος θα περιληφθούν επί-
σης διαλέξεις για θέματα τραπεζών ώστε οι
καταναλωτές να αποκτήσουν βασικές γνώ-
σεις χρήσιμες για τις συναλλαγές τους με
τραπεζικά ιδρύματα. Τις διαλέξεις ανέλαβε ο
Σύνδεσμος Τραπεζών

Η εκπαίδευση στη Σχολή προσφέρει,
στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές, ένα
συνεχές καλά καθορισμένο πρόγραμμα, ένα
λογικό παιδαγωγικό σύστημα μιας ορισμέ-
νης διάρκειας και με επανάληψη μαθημάτων
όπου είναι αναγκαίο, με στόχο να ενθαρρύ-

νονται οι καταναλωτές να αποκτήσουν μια
κριτική διάθεση και γνώσεις που επιτρέπουν
να κάνουν μια λογική επιλογή μεταξύ προ-
ϊόντων και υπηρεσιών που τους προσφέρον-
ται. 

Είμαστε όλοι καταναλωτές γιατί δεν μπο-
ρούμε να υπάρχουμε χωρίς να καταναλώ-
νουμε.  

Το πρόγραμμα της Σχολής Καταναλωτών
περιλαμβάνει 26 θέματα τα οποία παρουσιά-
ζουν αντίστοιχοι ομιλητές. Μετά από κάθε
ομιλία ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των εκ-
παιδευομένων και ομιλητή. Με αυτόν τον
τρόπο ενδυναμώνεται η επιστημονική βάση
του θέματος, το θέμα γίνεται πλήρως κατα-
νοητό οι δε εκπαιδευόμενοι γίνονται ικανοί

να θέτουν την θεωρία στην πράξη.
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας ενός Ακα-

δημαϊκού έτους και με τη συζήτηση οι κατα-
ναλωτές που συμμετέχουν να αναπτύσσουν
κριτική διάθεση και να μπορούν να κάνουν
σωστές επιλογές στην προσφορά προϊόντων
και υπηρεσιών προς όφελος των ιδίων, της
οικονομίας και του ευρύτερου περιβάλλον-
τος (φυσικού και κοινωνικού) του τόπου του.

Τα μαθήματα γίνονται μια φορά την εβδο-
μάδα στη Λευκωσία στο Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας και στην Πάφο στην Τεχνική Σχολή.

Σε όσους θα παρακολουθήσουν ολόκληρο
τον κύκλο των διαλέξεων θα δοθεί δίπλωμα
παρακολούθησης. n

Αρχίζουν οι διαλέξεις στη Σχολή του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών
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Καταδίκες για παραβάσεις της νομοθεσίας 
για ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την
ποινική δίωξη Εργοδοτών και Ανάδοχου Με-
λετητή και Επιβλέποντα / Συντονιστή κατά
την εκπόνηση της μελέτης έργου, που παρέ-
βηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, η οποία
αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων
αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
καταδίκασε μέσα στο 2016:

1. Την εταιρεία «I. SOTERIOU CON-
STRUCTIONS LTD», που δραστηριοποιεί-
ται στον τομέα των κατασκευών, σε συνο-
λικό πρόστιμο €9300, για τις πιο κάτω παρα-
βάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας
(Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή
Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, των περί
Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία (Χρησιμοποίηση κατά
την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονι-
σμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Νόμων, που αφορούσαν την
έκθεση σε κίνδυνο προσώπων στην εργασία:

(α) Παράλειψη κατά την εκτέλεση οικο-
δομικών εργασιών για την ανέγερση ορόφου
σε υφιστάμενο κτίριο, (α) κατασκευής κα-
τάλληλων εξέδρων εργασίας στα ικριώματα,
οι οποίες να έχουν τις δέουσες διαστάσεις,
(β) τοποθέτησης κατάλληλων κιγκλιδωμά-
των και θωρακίων ικανοποιητικού ύψους και
αντοχής ή άλλων κατάλληλων εμποδίων
στις εξέδρες εργασίας των ικριωμάτων σε
όλο το μήκος των ικριωμάτων και (γ) δια-
σφάλιση της ευστάθειας των ικριωμάτων. 

(β) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγ-
κλιδωμάτων, (α) στα άκρα δαπέδων των
ορόφων, (β) στα ανοίγματα φρεατίου του
ανελκυστήρα και (γ) στο κλιμακοστάσιο, με
επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1.10m από το
δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο
εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους
τουλάχιστον 0.20m ή χρησιμοποίησης
άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση
της πτώσης προσώπων από ύψος.

(γ) Παράλειψη πραγματοποίησης εργα-
σιών σε ύψος, για την τοποθέτηση οπλισμού
στο επίπεδο οροφής 1ου ορόφου και ξυλό-
τυπου στην πλάκα οροφής του 1ου ορόφου,
με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μη-
χανισμών συλλογικής προστασίας, όπως η
χρήση κατάλληλων ικριωμάτων, κιγκλιδω-
μάτων, εξέδρων εργασίας ή διχτύων προ-
στασίας, ή με την πρόβλεψη κατάλληλων
μέσων πρόσβασης και χρήση εξαρτισμών ή
άλλων μέσων ασφάλειας με αγκύρωση, για
παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων.

(δ) Παράλειψη (α) λήψης μέτρων για τη
στερέωση των φορητών κλιμάκων που χρη-
σιμοποιούντο στο εργοτάξιο, ώστε να εμπο-
δίζεται η ολίσθηση τους κατά τη χρήση τους,
(β) χρήσης κατάλληλης κλίμακας για την
πρόσβαση στην πλάκα οροφής του 1ου ορό-
φου η οποία να υπερβαίνει τη στάθμη πρό-
σβασης και στην οποία δεν υπήρχαν ούτε
άλλες διατάξεις που επέτρεπαν την ασφαλή
λαβή και (γ) χρήσης κλίμακας επαρκούς αν-
τοχής.

(ε) Παράλειψη συμπερίληψης στο Σχέδιο

Ασφάλειας και Υγείας (α) ανάλυσης των με-
θόδων εργασίας κατά φάσεις, (β) μελέτης
ανέγερσης και εγκατάστασης των ικριωμά-
των και (γ) άλλων διευθετήσεων οι όποιες
να διασφαλίζουν την Ασφάλεια και Υγεία
των προσώπων που εκτελούν εργασίες στο
εργοτάξιο, όπως τον καθορισμό των προλη-
πτικών και προστατευτικών τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων για την ασφαλή εκτέ-
λεση οικοδομικών εργασιών.

(στ) Παράλειψη συμμόρφωσης σε Ειδο-
ποίηση Απαγόρευσης, η οποία εκδόθηκε και
επιδόθηκε σε αυτήν από Επιθεωρητή Εργα-
σίας.

2. Την εταιρεία «POP LIFE ELECTRIC
SHOPS LTD», που δραστηριοποιείται στον
τομέα του λιανικού εμπορίου, σε συνολικό
πρόστιμο €5000, για τις πιο κάτω παραβά-
σεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφά-
λειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών
και των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών
Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργα-
σία Κανονισμών, που αφορούσαν την έκθεση
σε κίνδυνο εργοδοτούμενων της και άλλων
προσώπων:

(α) Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της
γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, για την
ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων
της και άλλων προσώπων, με βάση την
οποία να καθορίζονται τα προληπτικά και
προστατευτικά μέτρα που έπρεπε να λη-
φθούν. 

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

(γ) Παράλειψη ορισμού ατόμων υπεύθυ-
νων για την εφαρμογή μέτρων που αφορούν
τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και
την εκκένωση χώρων από τους εργοδοτου-
μένους της και άλλα πρόσωπά και διασφά-
λισης της κατάλληλης κατάρτισης των ατό-
μων και της επάρκειάς τους σε αριθμό καθώς
και της εφαρμογής Σχεδίου Δράσης σε περί-
πτωση ανάγκης.

(δ) Παράλειψη εγκατάστασης αυτόματου
διακόπτη διαρροής (Residual Current De-
vice) υψηλής ευαισθησίας, τουλάχιστον
30mA ή και μικρότερης σε ηλεκτρικά καλώ-
δια που τροφοδοτούσαν ρευματοδότες, φο-
ρητές ή κινητές συσκευές ή εξοπλισμό εργα-
σίας, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτό εργοδο-
τούμενά της πρόσωπά ή άλλα πρόσωπα σε
κίνδυνο.

(ε) Παράλειψη επισήμανσης με κατάλλη-
λες πινακίδες ή άλλα μέσα της ταυτότητας
των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στους πίνακες
διανομής, ώστε να διασφαλίζεται η προστα-
σία όλων των προσώπων στην εργασία από
τον κίνδυνο ατυχήματος που μπορεί να προ-
κύψει από την άμεση ή έμμεση επαφή με τον
ηλεκτρισμό.

(στ) Παράλειψη λήψης αναγκαίων μέτρων

ώστε οι θύρες εξόδου κινδύνου να ανοίγουν
προς τα έξω και να μην φράσσονται από αν-
τικείμενα για να μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ανεμπόδιστα και οι θέσεις εργασίας
να εκκενώνονται από τα πρόσωπα στην ερ-
γασία γρήγορα και με συνθήκες πλήρους
ασφάλειας. 

(ζ) Παράλειψη εγκατάστασης στην ελεύ-
θερη πλευρά του μεσοπατώματος προστα-
τευτικού προπετάσματος ύψους τουλάχι-
στον 1.10 μέτρα από το δάπεδο, το οποίο να
είναι συμπαγές στηθαίο ή κιγκλίδωμα με χει-
ρολησθήρα, θωράκιο ύψους τουλάχιστον
0,20 μέτρων και ράβδο μεσοδιαστήματος, η
απόσταση της οποίας να μην υπερβαίνει τα
0,45 μέτρα από το θωράκιο ή τον χειρολη-
σθήρα. 

3. Τον κ. Θέμο Δημητρίου, ανάδοχο μελε-
τητή και επιβλέποντα, συντονιστή για θέ-
ματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπό-
νηση της μελέτης του έργου για τη διεξα-
γωγή μελέτης για έλεγχο της Στατικής και
Αντισεισμικής Επάρκειας του Σχολικού κτη-
ρίου Γυμνασίου και την προώθηση της ανα-
βάθμισης του, σε συνολικό πρόστιμο €7000,
για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφά-
λειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανο-
νισμών, που έθεσαν εκπαιδευτικό, γραμμα-
τειακό και άλλο προσωπικό καθώς και μα-
θητές, σε κίνδυνο από πιθανή κατάρρευση
κτιρίου:

(α) Παράλειψη ως μελετητής του έργου,
κατά τα στάδια σύλληψης, επεξεργασίας και
εκπόνησης της μελέτης του έργου, να λάβει
υπόψη τις γενικές αρχές πρόληψης σε θέ-
ματα ασφάλειας και υγείας, ιδίως για τις αρ-
χιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές
επιλογές προκειμένου να προγραμματίζον-
ται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας
που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά
επιτρέποντας τη χρήση του κτιρίου της Δι-
οίκησης ενώ στα θεμέλια του εκτελούντο ερ-
γασίες διάνοιξης φρεατίου μεγάλου βάθους.

(β) Παράλειψη κατάρτισης ή ανάθεσης της
κατάρτισης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
στο οποίο να περιγράφονται και να καθορί-
ζονται ή/και να περιλαμβάνονται ειδικά
μέτρα για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς
κινδύνους, όπως π.χ. εργασίες που εκθέτουν
πρόσωπα σε κίνδυνο καταπλάκωσης και
πτώσης από ύψος, λεπτομέρειες για τους
κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των
προσώπων που θα εκτελέσουν την εργασία,
ή και άλλων προσώπων που τυχόν επηρεά-
ζονται από την εκτέλεση των εργασιών, ειδι-
κές πληροφορίες που αφορούν τη μελέτη
του έργου τις οποίες ο συντονιστής για θέ-
ματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπό-
νηση της μελέτης του έργου γνωρίζει και τις
οποίες ο εργολάβος πρέπει να γνωρίζει για
σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νο-
μοθεσία για θέματα Ασφάλειας και Υγείας
(π.χ. τη Γεωλογική μελέτη) και ανάλυση των
μεθόδων εργασίας κατά φάσεις. 

4. Την εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟ-
ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΤΔ», που δρα-
στηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών,
σε συνολικό πρόστιμο €8500, για τις πιο

κάτω παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θε-
μάτων Ασφάλειας και Υγείας Κανονισμών
και των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχι-
στες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κι-
νητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλε-
σαν τον θάνατο δύο εργοδοτουμένων της
από κατάρρευση πρανών εκσκαφής βάθους
έξι περίπου μέτρων κατά την εκτέλεση οικο-
δομικών εργασιών στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς
και έθεσαν σε κίνδυνο διδακτικό προσωπικό,
άλλους εργαζόμενους και μαθητές:

(α) Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της
γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την
εργασία κινδύνων, για την ασφάλεια και
υγεία των εργοδοτουμένων της, συμπερι-
λαμβανομένων εκείνων των κινδύνων που
αφορούν ομάδες εργοδοτουμένων της που
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους, με βάση
την οποία να καθορίζονται τα προληπτικά
και προστατευτικά μέτρα που έπρεπε να λη-
φθούν, με αποτέλεσμα να μην απαγορευτεί
η εργασία σε εκσκαφή βάθους έξι περίπου
μέτρων και δύο εργοδοτούμενοί της να κα-
ταπλακωθούν από όγκους χώματος από την
κατάρρευση των πρανών της εκσκαφής όπου
εργάζονταν και να χάσουν τη ζωή τους. 

(β) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου
συστήματος ασφάλειας ή συστήματος δια-
χείρισης των κινδύνων, προβαίνοντας σε τέ-
τοιες διευθετήσεις, κατάλληλες για τη φύση
των δραστηριοτήτων και το μέγεθος της επι-
χείρησης της, για τον αποτελεσματικό προ-
γραμματισμό, την οργάνωση τον έλεγχο
καθώς και την παρακολούθηση και την ανα-
θεώρηση των προληπτικών και προστατευ-
τικών μέτρων που καθορίστηκαν, με αποτέ-
λεσμα την έκθεση εργαζομένων σε προβλε-
πτούς κινδύνους, όπως της πτώσης σε
εκσκαφές μεγάλου βάθους, ή/και της κατα-
πλάκωσης, και την έκθεση του διδακτικού
προσωπικού, άλλων εργαζομένων και των
μαθητών, σε κίνδυνο πιθανής κατάρρευσης
του κτιρίου διοίκησης, το οποίο βρισκόταν
σε χρήση, κατά την εκτέλεση εργασιών εκ-
σκαφής μεγάλου βάθους πολύ κοντά σε
αυτό. 

(γ) Παράλειψη ειδοποίησης του Αρχιεπι-
θεωρητή για την εκτέλεση των οικοδομικών
εργασιών που ανέλαβε και εκτελούσε, μέσω
της εκ των προτέρων Γνωστοποίησης πριν
από την έναρξη των εργασιών. n

Τερματισμός 
θερινής ώρας 
για το 2016

Ηπερίοδος της θερινής ώρας για
το 2016 τερματίζεται τη μεθεπό-
μενη Κυριακή 30 Οκτωβρίου, η

ώρα 4:00 το πρωί. Κατά την ώρα αυτή, οι
δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετα-
κινηθούν κατά μία ώρα πίσω.

Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.n
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Από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ανακοι-
νώθηκαν τα πιο κάτω τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτε-
κτονικής: 

Κατηγορία Α – Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο
Βραβείο απονέμεται εξίσου στα έργα:

Τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής απονέμονται από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάθε τρία χρόνια. Bασικός στό-
χος του θεσμού είναι η δημόσια αναγνώριση των εξαιρετι-
κών δειγμάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Κύπρο
και γενικότερα η ενθάρρυνση ψηλού επιπέδου αρχιτεκτονι-
κής. 

Τα βραβεία απονέμονται σε αποπερατωμένες μεμονωμέ-
νες οικοδομές ή συμπλέγματα οικοδομών που κρίνονται ως
εξαίρετα στο είδος τους ανεξάρτητα μεγέθους, τύπου και κό-
στους κατασκευής. Βασικό κριτήριο βράβευσης είναι η ποι-
ότητα της αρχιτεκτονικής, η προσφορά της προς τον άν-
θρωπο και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και η τεχνική συ-

νέπεια στον τρόπο κατασκευής. 
Ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής είναι ο τρόπος ένταξης

της οικοδομής στον περιβάλλοντα χώρο, η κυριαρχούσα φι-
λοσοφία και βασική ιδέα, η καταλληλότητα της ως προς τον
σκοπό που προορίζεται, καθώς και η συνοχή, η συνέπεια και
η καινοτομία στον σχεδιασμό, στον τρόπο κατασκευής και
στη χρήση υλικών (συμπεριλαμβανομένης και της εισαγω-
γής νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον).

Η Κριτική Επιτροπή απαρτιζόταν από τους Αθηνά Αρι-
στοτέλους-Κληρίδου, Πρόεδρο και Πιέρ Φον Μάις, Γιώργο
Πανέτσο, Μιχάλη Κοσμά, Αιμίλιο Μιχαήλ, Χρίστο Μαραθο-
βουνιώτη και Ευτύχιο Παπαευτυχίου, Μέλη.

Η τελετή βράβευσης και η έκθεση με τα βραβευμένα και
άλλα αξιόλογα έργα θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και ημε-
ρομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.n

Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2016

Πρόγραμμα Ισότητας - σε Όλα Μαζί

Κατηγορία Γ – Ειδικό Βραβείο «Αρχιτεκτονική, ενταγ-
μένη στο φυσικό τοπίο»
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης
(ΚΠΕΕ) Κάβο Γκρέκο
Αρχιτέκτονες: Μάριος Οικονομίδης και Μαρία Ακκελίδου 

Κατηγορία Β – Έργο Νέων Αρχιτεκτόνων
Παρεκκλήσιο Απ. Πέτρου και Αγ. Ελένης της Μάρτυρος
Αρχιτέκτονας: Μιχάλης Γεωργίου

Κατοικία σε μισό οικόπεδο στην Έγκωμη
Αρχιτέκτονες: Ιωάννης Αγησιλάου και Γεώργιος Καλαβάς

Αξιοποίηση/Ανάπλαση του χώρου του Παλιού Λιμανιού Λε-
μεσού
Αρχιτέκτονας: Χρύσανθος Χρυσάνθου



Τα αποτελέσματα των επενδύσεων της ΕΕ 2007-2013 
στα πλαίσια υλοποίησης της πολιτικής συνοχής

Σύμφωνα με τα πορίσματα της ανε-
ξάρτητης αξιολόγησης των επενδύ-
σεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-

2013, στα πλαίσια της υλοποίησης της πολι-
τικής συνοχής ως αποτέλεσμα της πολιτικής
αυτής δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο θέ-
σεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο ένα
τρίτο της συνολικής καθαρής δημιουργίας
θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και κάθε
ευρώ που επενδύθηκε στην πολιτική συνο-
χής θα δημιουργήσει πρόσθετο ΑΕΠ περί-
που 2,7 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ότι
η κατ' εκτίμηση απόδοση των επενδύσεων
θα ανέλθει σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ
πρόσθετου ΑΕΠ έως το 2023. Αυτά είναι τα
κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης για
την περίοδο 2007-2013.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η αξιο-
λόγηση καταδεικνύει ότι η πολιτική ήταν
επωφελής για την οικονομία όλων των κρα-
τών μελών της ΕΕ και παρείχε στήριξη σε οι-
κονομικά δύσκολους καιρούς. Πραγματο-
ποιήθηκαν επενδύσεις σε σχεδόν 400.000
ΜΜΕ και
νεοσύστα-
τες επιχει-
ρήσεις, κα-
θιστώντας
την πολι-
τική συνο-
χής πυλώνα του θεματολογίου της ΕΕ για
την ανάπτυξη και την απασχόληση

Μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών παρα-
δειγμάτων στα κράτη μέλη, η πολιτική συνέ-
βαλε:

• στη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας
στη Γερμανία

• στη στήριξη 10 21.000 νεοσύστατων επι-
χειρήσεων στη Σουηδία

• στη στήριξη περίπου 3.900 ερευνητικών
σχεδίων στην Ουγγαρία

• στην αναβάθμιση πάνω από 630 χιλιομέ-
τρων οδικού άξονα, κυρίως του Διευρωπαϊ-
κού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στη Λε-
τονία

Η αξιολόγηση της περιόδου 2007-2013
συνέβαλε επίσης να εντοπιστούν τομείς
στους οποίους η πολιτική μπορεί να βελτιώ-
σει:

• την εστίαση στα αποτελέσματα και τις
επιδόσεις

Η αξιολόγηση δείχνει ότι οι στόχοι και η
εστίαση στα αποτελέσματα μπορούν να ενι-
σχυθούν. Αυτό έγινε με τη μεταρρύθμιση για
την περίοδο 2014-2020, με τη θέσπιση ειδι-
κών στόχων ανά πρόγραμμα - για παρά-
δειγμα, θέσεις εργασίας που δημιουργήθη-
καν ή μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα - και με εστίαση σε λίγα θέματα με
υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Η περαιτέρω
εστίαση στις επιδόσεις, μέσω της απλού-
στευσης και της ενίσχυσης των συνεργειών
με άλλους πόρους της ΕΕ βρίσκεται στο επί-
κεντρο του προβληματισμού σχετικά με το
πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020.

• την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών
μέσων

Την περίοδο 2007-2013 υπήρξε αυξημένη
αξιοποίηση των πόρων από τα χρηματοδο-
τικά μέσα, οι οποίοι ανήλθαν σε 11,5 δισε-

κατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 1 δισεκα-
τομμύριο ευρώ την περίοδο 2000-2006. Τα
μέσα αυτά διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην
παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ κατά τη
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας
που επέφερε η χρηματοοικονομική κρίση.

Η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι οι νομικές
διατάξεις δεν ήταν αρκετά λεπτομερείς και
ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την
έλλειψη πείρας πολλών φορέων υλοποίησης,
οδήγησε σε καθυστερήσεις όσον αφορά την
υλοποίηση. Μια πρόκληση για τα προγράμ-
ματα της πολιτικής συνοχής κατά την τρέ-
χουσα και τις μελλοντικές περιόδους προ-
γραμματισμού θα είναι η διεύρυνση του πε-
δίου εφαρμογής των μέσων αυτών πέρα από
τη στήριξη επιχειρήσεων και ο εξορθολογι-
σμός των κανόνων που τα διέπουν.

• την αειφόρο αστική ανάπτυξη
Το 11 % των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
για την περίοδο 2007-2013, δηλαδή σχεδόν
29 δισεκατομμύρια ευρώ, δαπανήθηκε για
την αστική ανάπτυξη και για έργα κοινωνι-

κών υποδο-
μών. Από
την αξιολό-
γηση διαπι-
σ τ ώ θ η κ ε
ότι ο αντί-
κτυπος των

επενδύσεων της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα θα
μπορούσε να μεγιστοποιηθεί με τον σχεδια-
σμό ολοκληρωμένων στρατηγικών για την
ανάπλαση αστικών περιοχών και για κοινω-
νικά έργα, με μεγαλύτερη συμμετοχή τοπι-
κών φορέων και δικαιούχων των πόρων.

Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων
της περιόδου 2014-2020 και αντιμετωπίζον-
τας νέες αστικές προκλήσεις, όπως η ανάγκη
ένταξης των μεταναστών, η Επιτροπή επι-
διώκει όλο και περισσότερο τη συμμετοχή
αστικών φορέων (τοπικών αρχών, ΜΚΟ ή
επιχειρηματικών εταίρων) στη χάραξη αστι-
κής πολιτικής στην ΕΕ, είτε μέσω συμπρά-
ξεων στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου
για την ΕΕ είτε μέσω άμεσου διαλόγου με
τους δημάρχους.
Γενικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, για
την περίοδο 2007-2013, επενδύθηκαν 346,5
δισεκατομμύρια ευρώ. Η αξιολόγηση αυτή
εξυπηρετεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία,
καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων για
τη βελτίωση της πολιτικής συνοχής τόσο
στην τρέχουσα όσο και στις μελλοντικές πε-
ριόδους προγραμματισμού.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, η
αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από εξωτε-
ρικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της
αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση διαιρέθηκε σε 14 θεματικές
«δέσμες εργασιών». Κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης περισσότεροι από 3.000 δι-
καιούχοι και 1.000 υπάλληλοι διαχειριστικών
αρχών απάντησαν σε σχετικά ερωτηματολό-
για, 530 ενδιαφερόμενοι φορείς συμμετείχαν
σε 10 σεμινάρια, 80 οργανώσεις συμμετείχαν
σε μια διαδικτυακή διαβούλευση και κάθε
δέσμη εργασιών εξετάστηκε από εξωτερι-
κούς εμπειρογνώμονες. n
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Όλες οι χώρες μέλη επωφελούνται από την Πολιτική Συνοχή με άμεσα οφέλη από
επενδύσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ
Στήριξη ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων στην ΚΥΠΡΟ

Κατά μέσο
όρο 6.5% η
χρηματοδό-
τηση στα
κράτη μέλη
από την Πο-
λιτική Συ-
νοχή

Αύξηση σχεδόν 10% στο ανακυκλωμένο
νερό απορριμμάτων

Δημιουργήθηκαν σχεδόν 1600 θέσεις μόνιμης
απασχόλησης από τις οποίες 570 σε 308 προ-
γράμματα έρευνας σε επιχειρηματικές επενδύ-
 σεις €17 εκατομμύρια για στήριξη επιχειρήσεων
από Κοινοτικά Προγράμματα Ανάπτυξης

Ιδρύθηκαν σχεδόν 220 προγράμματα συνεργασίας
επιχειρήσεων και κέντρων έρευνας.

Συνολικά οι επενδύσεις
της Πολιτικής Συνοχής
στα κράτη μέλη ανήλ-
θαν στο 57% των κρατι-
κών τους επενδύσεων
την περίοδο 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κυριότερα επι-
τεύγματα των επεν-
δύσεων Πολιτικής

Συνοχής στην

ΚΥΠΡΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η στήριξη στην Κύπρο από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ανάπτυξης
και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-2013 ανήλθε σε 493 εκατ. Ευρώ.

Έγιναν επενδύσεις κυρίως:
•  Για το περιβάλλον
•  Για στήριξη επιχειρήσεων
•  Για Αστική ανάπτυξη
•  Για τον πολιτισμό και τον τουρισμό

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2017-2013: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

• €346,5 δις οι επενδύσεις
• δημιουργία νέων θέσεων και επιχειρήσεων
• επενδύσεις για το περιβάλλον στην Κύπρο
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Υποδειγματικοί Ευρωπαίοι 
και πολίτες της Ένωσης

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει 
τους λογαριασμούς της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πιστοποίησε για 9η συνεχή χρο-
νιά την καλή κατάσταση των ετήσιων λογαριασμών της ΕΕ. Το Συνέ-
δριο διαπίστωσε ότι, όσον αφορά ειδικότερα την πολιτική συνοχής και
τη γεωργία, το συνολικό εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για τις πλη-
ρωμές μειώθηκε περαιτέρω, από 4,4% το 2014 σε 3,8% το 2015.

Δεν διαπιστώθηκε κανένα σφάλμα στις ελεγχθείσες πράξεις εσό-
δων. Οι διοικητικές δαπάνες εξακολουθούν να είναι ο τομέας με το

χαμηλότερο επίπεδο σφάλματος.
Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τον

Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, δήλωσε σχετικά: «Σκοπός του προϋπολογι-
σμού της ΕΕ είναι να επιτυγχάνει αποτελέσματα για τους πολίτες και, όπως διαπιστώνω με ικα-
νοποίηση από την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε σημει-
ώσει πρόοδο. Τα χρήματα διοχετεύονται εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο και, συγχρόνως,
τυγχάνουν αποτελεσματικότερης διαχείρισης. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Τα
κονδύλια της ΕΕ ανήκουν στους πολίτες μας και οφείλουμε να τους διασφαλίσουμε ότι κάθε
ευρώ δαπανάται σωστά, σύμφωνα με τους κανόνες».

Κίνητρα για αποτελεσματικότερο έλεγχο των δαπανών της ΕΕ από τα κράτη μέλη
Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η

Επιτροπή έχει θεσπίσει κίνητρα για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω
τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. 

Συνεχής έμφαση στις επιδόσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει ότι κάθε ευρώ από

τον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπανάται σωστά. Το 2015 δρομολόγησε την πρωτοβουλία
«Εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στα αποτελέσματα», προκειμένου να διασφαλίσει ότι
οι πόροι της ΕΕ χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών και ότι τα
έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ έχουν σαφή οφέλη και βέλτιστη σχέση κόστους/αποτελεσμα-
τικότητας. 

Ανάκτηση κονδυλίων της ΕΕ εάν δεν δαπανώνται σωστά 
Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν έχουν δαπανη-

θεί σωστά, λαμβάνει μέτρα για την ανάκτησή τους. Τα κονδύλια αυτά ανέρχονται σε περί-
που 3 δισ.€ κατά μέσο όρο ετησίως. n

Στο ΕΚ στις Βρυξέλλες έγιναν δεκτοί στις 12
Οκτωβρίου όσοι τιμήθηκαν φέτος με το Βρα-
βείο Ευρωπαίου Πολίτη του Κοινοβουλίου.
Από την Ελλάδα, το βραβείο απονεμήθηκε στο
σύλλογο οροθετικών «Θετική Φωνή», στην κί-
νηση πολιτών «Συνύπαρξη και Επικοινωνία
στο Αιγαίο» και στον «φούρναρη της Κω» κ.
Διονύσιο Αρβανιτάκη. Στην Κύπρο τιμήθηκαν
οι Şener Elcil και το Περιφερειακό Λύκειο Απο-

στόλου Λουκά Κολοσσίου.
Το βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη για το 2016, απονεμήθηκε σε συνολικά 50 άτομα από 26

κράτη μέλη. Οι τελετές απονομής στις πρωτεύουσες πραγματοποιήθηκαν ήδη τον Μάιο του
2016 ενώ στις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση στις Βρυξέλλες.

Την υποψηφιότητα της Ομάδας 40 Μαθητών του Λυκείου Αποστόλου Λουκά, Κολοσσίου
για το έργο γλυπτό ‘’Μετανάστες’’ υπέβαλαν από κοινού οι Ευρωβουλευτές Τάκης Χατζη-
γεωργίου (GUE) και Νεοκλής Συλικιώτης (GUE) γιατί το έργο τους ασχολείται με τον αγώνα
των προσφύγων και ανέδειξε την ανάγκη και το χρέος όλων να οικοδομήσουμε μια και-
νούργια Ευρώπη και ένα νέο κόσμο πιο ανθρώπινο και αλληλέγγυο.

Τον κ. Şener Elcil πρότεινε ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης (Σ&Δ) γιατί μέσα από
την δράση του στην Πλατφόρμα των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων Καθηγητών ‘’Ενω-
μένη Κύπρος’’ αγωνίζεται για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα ενθαρρύνει ειρηνικές δι-
κοινοτικές αξίες, καλλιεργεί την κουλτούρα της ειρηνικής συμβίωσης και συμβάλλει στην
προσπάθεια της επανένωσης της Κύπρου.

Παρόλο που οι δύο υποψηφιότητες προτάθηκαν από τους πιο πάνω υποστηρίχθηκαν ως
ισάξιες από όλους τους Κύπριους Ευρωβουλευτές που συνήλθαν για να επιλέξουν την Κυ-
πριακή υποψηφιότητα. Σε παράκληση τους προς την Επιτροπή ζήτησαν όπως και οι δύο
υποψηφιότητες βραβευθούν, πρόταση που έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή του Βραβείου.

Το ΕΚ εκπροσώπησε η αντιπρόεδρός του, Σιλβί Γκιγιόμ, η οποία σε δήλωση της επιση-
μαίνει ότι «από τους ακτιβιστές που υπερασπίζονται θεμελιώδη δικαιώματα μέχρι τον απλό
φούρναρη που υποδέχεται τους πρόσφυγες με υποδειγματική γενναιοδωρία, όλοι είναι άν-
θρωποι που κάνουν την Ευρώπη να προχωρήσει.» Όπως επίσης επεσήμανε «η Ευρώπη περ-
νάει δύσκολες στιγμές και μερικές φορές δίνει την εντύπωση ότι διαλύεται μπροστά στα
μάτια μας. Όμως οι ίδιοι οι πολίτες της δείχνουν ότι είναι ζωντανή κάνοντας τις αξίες της
πράξη κάθε μέρα».

Το βραβείο θεσπίσθηκε το 2008 από το ΕΚ για να τιμήσει όσους αγωνίζονται για την υπε-
ράσπιση και προώθηση των αξιών που αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. n

Προς μια αποτελεσματική 
και βιώσιμη Ένωση Ασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη από μια σειρά
μηνιαίων εκθέσεων προόδου προς μια αποτελεσματική και βιώ-
σιμη Ένωση Ασφάλειας.

Η έκθεση περιγράφει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος
και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, καθώς και τη δράση για
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι αυτών των απει-

λών. Επισημαίνει επίσης τους τομείς προτεραιότητας στους οποίους απαιτούνται περισσό-
τερες ενέργειες και καθορίζει συγκεκριμένα επιχειρησιακά μέτρα για τους προσεχείς μήνες.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος δήλωσε: «Ο κατακερματισμός του πλαισίου ασφάλειας μάς καθιστά όλους ευάλω-
τους. Είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η συνεχής συνεργασία τόσο στο εσωτερικό κάθε κράτους
μέλους όσο και μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών και των ορ-
γανισμών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ των διαφόρων συστημάτων ασφάλειας και διαχείρισης
των συνόρων. Η εσωτερική ασφάλεια ενός κράτους μέλους ισοδυναμεί με την εσωτερική ασφά-
λεια όλων.»

Ο αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας επίτροπος Τζούλιαν Κινγκ δήλωσε: «Οι τρομοκρά-
τες δεν έχουν στόχο ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Στόχος τους είναι ο τρόπος ζωής μας, η
ανοικτή κοινωνία μας, το μέλλον μας. Η αντίδρασή μας πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και
βιώσιμη και να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των
θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών.»

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ και επι-
τάχυνσης των εργασιών όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα της ασφά-
λειας. Η Επιτροπή θα εστιάσει στην ενίσχυση του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, στερών-
τας από τους τρομοκράτες τα μέσα πραγματοποίησης επιθέσεων και ενισχύοντας την άμυνα
και την ανθεκτικότητά μας έναντι αυτών των απειλών. 

Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη από μια σειρά μηνιαίων εκθέσεων προόδου προς μια
λειτουργική και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας, σύμφωνα με αίτημα που εξέφρασε ο
πρόεδρος Γιούνκερ στην επιστολή ανάθεσης αποστολής προς τον επίτροπο Τζούλιαν Κινγκ.
Οι μηνιαίες εκθέσεις θα παρουσιάζουν τη δράση των θεσμικών οργάνων και των οργανι-
σμών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και θα προσδιορίζουν τους τομείς στους οποίους
απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες. Η επόμενη έκθεση προόδου προβλέπεται για τον
Νοέμβριο του 2016.

Η δημιουργία από τον πρόεδρο Γιούνκερ ενός ειδικού χαρτοφυλακίου για την Ένωση
Ασφάλειας, τον Αύγουστο του 2016, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην επίσπευση της αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής απειλής. n

Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών
αγαθών του 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακας επιδόσεων των
καταναλωτικών αγαθών του 2016, ο οποίος παρακολουθεί τις
αξιολογήσεις των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο λει-
τουργίας των αγορών 42 αγαθών και υπηρεσιών.

Από αυτές τις αξιολογήσεις φαίνεται ότι οι επιδόσεις των αγα-
θών έχουν βελτιωθεί σε σχέση με τον τελευταίο πίνακα επιδόσεων του 2014. Η θετική τάση
που παρατηρείται από το 2010 έχει επιταχυνθεί, ενώ οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πα-
ρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πρόοδο. Τα τρία καταναλωτικά προϊόντα με τις καλύτερες επι-
δόσεις είναι τα βιβλία, τα περιοδικά και οι εφημερίδες, τα καταναλωτικά αγαθά ψυχαγωγίας
(π.χ. παιχνίδια) και οι μεγάλες οικιακές συσκευές, π.χ. τα ψυγεία. Όσον αφορά τις υπηρεσίες,
τα τρία καταναλωτικά αγαθά με τις καλύτερες επιδόσεις είναι αυτά που συνδέονται με τον
ελεύθερο χρόνο, από τα καταλύματα διακοπών έως τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπη-
ρεσίες και τις υπηρεσίες στον τομέα του αθλητισμού, όπως τα γυμναστήρια.

«Από τον φετινό πίνακα επιδόσεων μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι φιλικοί προς τον κα-
ταναλωτή κανόνες, οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς, καθώς και η αποτελεσματική επιβολή των
κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, τόνωσαν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών
στις αγορές», δήλωσε η Věra Jourová, επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους κατανα-
λωτές και την ισότητα των φύλων. «Πρέπει να τηρήσουμε αυτήν την ενθαρρυντική τάση, ιδίως
για τις αγορές που εξακολουθούν να υστερούν, όπως οι τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια.»

Οι πίνακες επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών χρησιμοποιούνται από τους εθνικούς
φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αξιολόγηση του αντίκτυπου
της πολιτικής με την πάροδο του χρόνου και τη σύγκριση της κατάστασης μεταξύ των κρα-
τών μελών. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του πίνακα επιδόσεων των κατανα-
λωτικών αγαθών ως στοιχεία για τη χάραξη της πολιτικής της.

Οι αγορές λειτουργούν καλύτερα όταν οι καταναλωτές νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
Για παράδειγμα, η χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές υπηρε-
σίες αποτέλεσε την αιτία θέσπισης της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Τώρα που θε-
σπίστηκε η εν λόγω νομοθεσία, παρατηρούμε αυξανόμενη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον τομέα.
Οι καταναλωτές αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις αγορές τηλεπικοινωνιών. Η
Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στον τομέα αυτό για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητη-
μάτων. n
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WSJ: Το γερμανικό κράτος δεν θα 
συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της Deutsche Bank

Το γερμανικό κράτος δεν θα συμμετάσχει
σε ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της Deutsche Bank, δήλωσαν σύμβου-
λοι της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, σε
ομάδα Γερμανών βουλευτών, αναφέρει η Wall
Street Journal.

Σε μία κεκλεισμένων των θυρών ενημέ-
ρωση μικρής ομάδας βουλευτών την περα-
σμένη εβδομάδα, σύμβουλοι της Μέρκελ και
υψηλόβαθμοι παράγοντες του γερμανικού
υπουργείου Οικονομικών είπαν ότι είναι

«αδιανόητο για το κράτος να αποκτήσει μετοχές στη Deutsche Bank», δήλωσε η πηγή.
«Έχουμε διαφορετικό σύστημα εξυγίανσης τραπεζών από ότι το 2009 και αυτό πρέπει να
ισχύει και στη Γερμανία», δήλωσαν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με την πηγή. Η
δήλωση αφορούσε στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που επιβάλλουν στις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις να «κουρεύουν» τους πιστωτές - και σε κάποιες περιπτώσεις τους καταθέτες -
των τραπεζών, πριν ενισχύσουν με χρήματα των φορολογουμένων μία προβληματική τρά-
πεζα.

Το γεγονός ότι το Βερολίνο εμφανίζεται να έχει αποκλείσει οποιαδήποτε βοήθεια στη με-
γαλύτερη γερμανική τράπεζα, θεωρώντας ότι είναι αχρείαστη και πολιτικά ανέφικτη, θα
μπορούσε να δημιουργήσει νέες πιέσεις στη DB, την ώρα που αυτή εργάζεται για να στα-
θεροποιήσει την τιμή της μετοχής της, σημειώνει η WSJ.

Δεν είναι ακόμη σαφές, αν η Deutsche Bank θα χρειασθεί να προχωρήσει σε αύξηση του
κεφαλαίου της και, αν το κάνει, αν θα χρειασθεί μία συμμετοχή του κράτους. Το γεγονός,
ωστόσο, ότι η κυβέρνηση Μέρκελ έχει αποκλείσει κάθε βοήθεια για την τράπεζα, σημειώνει
η εφημερίδα, θα αποτελέσει αρνητική έκπληξη για τους επενδυτές, δεδομένων των ευρύτε-
ρων προσδοκιών στην αγορά ότι το κράτος θα πρόσφερε κάποια μορφή βοήθεια τελευταίας
καταφυγής, δεδομένου του μεγέθους της Deutsche Bank και του σοκ που μία χρεοκοπία της
θα μπορούσε να προκαλέσει στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είπαν στους βουλευτές ότι η πολιτική επίπτωση της όποιας
κρατικής συμμετοχής σε μία αύξηση κεφαλαίου θα εξουδετέρωνε τα οφέλη της και πρόσθε-
σαν ότι θα ευνοούσαν την άντληση από ιδιώτες επενδυτές των όποιων κεφαλαίων πιθανόν
θα χρειαζόταν η τράπεζα. n

Ενεκρίθη ομόφωνα ο διορισμός 
του Αντόνιο Γκουτέρες στο αξίωμα 
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ομόφωνα, όπως
αναμενόταν, τον διορισμό του Αντόνιο
Γκουτέρες, στο αξίωμα του Γενικού Γραμ-
ματέα του διεθνούς οργανισμού για πέντε
χρόνια από 1ης Ιανουαρίου 2017.

Ο 6χρονος Γκουτέρες θα γίνει ο ένατος
ΓΓ του ΟΗΕ, αντικαθιστώντας τον
72χρονο Μπαν Γκι-μουν από τη Νότια
Κορέα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Πορ-

τογαλίας (1995-2002) και Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (2005-2015)
υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να είναι ένας «έντιμος διαμεσολαβητής» και ότι θα προ-
σεγγίσει με ταπεινότητα τις διεθνείς υποθέσεις, θέτοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο
επίκεντρο της άσκησης των καθηκόντων του. Δεσμεύτηκε να αγωνιστεί εναντίον του «λαϊ-
κισμού» και της «ξενοφοβίας», γράφει το ΑΠΕ.

«Η ποικιλομορφία μας ενώνει, δεν μας χωρίζει», είπε ο Γκουτέρες απευθυνόμενος στη Γε-
νική Συνέλευση. «Πρέπει να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτή τη συμμαχία ανάμεσα σε όλες
αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις ή τους βίαιους εξτρεμιστές από τη μια και τις εκφρά-
σεις του ρατσισμού και της ξενοφοβίας από την άλλη πλευρά», συνέχισε ο επόμενος Γενικός
Γραμματέας. «Η μια ενισχύει την άλλη και πρέπει να μπορέσουμε να αγωνιστούμε εναντίον
τους με αποφασιστικότητα», συμπλήρωσε.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας εισηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα ομόφωνα στη
Γενική Συνέλευση να ορίσει τον Γκουτέρες επόμενο ΓΓ του ΟΗΕ. Ο Πορτογάλος κέρδισε
άλλους 12 υποψήφιους, ανάμεσά τους και επτά γυναίκες, παρότι είχαν υπάρξει πολλές φωνές
που κάλεσαν να αναδειχθεί για πρώτη μια φορά μια γυναίκα στο αξίωμα.

Ο Γκουτέρες δεσμεύθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ότι η προστασία και η ενδυνά-
μωση των γυναικών και των κοριτσιών θα αποτελέσει προτεραιότητά του. Δεσμεύτηκε να
προωθήσει την ισότητα των φύλων και εντός του ΟΗΕ.

«Επιλέξαμε έναν υποψήφιο που είναι έτοιμος να ξεπεράσει την επιμονή στην ορολογία
και τα ακρώνυμα και τις στείρες ενημερώσεις και να δράσει πραγματικά», είπε η πρεσβευτίνα
των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Σαμάνθα Πάουερ απευθυνόμενη στη Γενική Συνέλευση. «Γνω-
ρίζει ότι το μοναδικό μέτρο της δουλειάς μας εδώ είναι αν βοηθάμε ή όχι, αν υποστηρίζουμε
ή όχι, αληθινούς ανθρώπους». n

Αλλαγές στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης φέρεται να εξετάζει η ΕΚΤ

Σε νέες παρεμβάσεις στο πρόγραμμα «τυπώ-
ματος χρήματος» με στόχο την ενίσχυση της
αναιμικής ανάπτυξης και του χαμηλού πληθωρι-
σμού της ευρωζώνης αναμένεται να προχωρήσει
πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.

Την ερχόμενη Πέμπτη 20 Οκτωβρίου η ευρω-
τράπεζα αναμένεται να εξετάσει τεχνικές αλλα-
γές στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ενώ
στις 8 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί η επέκταση

του προγράμματος με «τύπωμα» νέου χρήματος ως και 700 δισ. ευρω. 
Ο Guillaume Menuet και η ευρωπαϊκή ομάδα των οικονομολόγων της Citigroup προβλέ-

πουν πως τον Δεκέμβριο θα ανακοινωθούν παράλληλα τόσο η τουλάχιστον κατά έξι μήνες
επέκταση του προγράμματος (το οποίο λήγει τον Μάρτιο του 2017) όσο και η μείωση των
μηνιαίων αγορών ομολόγων (από τα 80 δισ. ευρώ σήμερα) στα 60 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια
θα ακολουθήσει μία ακόμη παράταση κατά έξι μήνες με μείωση των μηνιαίων αγορών στα
40 δισ. ευρώ, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2018. Καθώς το νέο
χρήμα που θα τυπωθεί εκτιμάται σε 700 δισ. ευρώ, η ευρωτράπεζα θα έχει ρίξει συνολικά
στην ευρωπαϊκή οικονομία πάνω από 2 τρισ. ευρώ. 

Μετά το πέρας του QE, της αντισυμβατικής δηλαδή μορφής νομισματικής πολιτικής, όπου
οι κεντρικές τράπεζες δημιουργούν ουσιαστικά νέο χρήμα για να αγοράσουν assets (ενερ-
γητικά), όπως τα κρατικά ομόλογα, με στόχο την αύξηση των δαπανών του ιδιωτικού τομέα
και την επιστροφή του πληθωρισμού σε επιθυμητά επίπεδα, η ΕΚΤ αναμένεται να προχω-
ρήσει στην πρώτη αύξηση των βασικών επιτοκίων της κατά 0,25% τον Δεκέμβριο του 2019,
δηλαδή λίγο μετά την αναμενόμενη αποχώρηση του Μάριο Ντράγκι από την ευρωτράπεζα. 

Εν τω μεταξύ την ερχόμενη Πέμπτη η ΕΚΤ αναμένεται να εξετάσει την αύξηση του ορίου
για τα ομόλογα χωρίς ρήτρες συλλογικής ευθύνης από 33% σε 50%, προκειμένου να αυξη-
θεί το φάσμα των επιλέξιμων ομολόγων. Δεδομένου ότι η συνολική αξία της αγοράς ευρω-
παϊκών ομολόγων διάρκειας δύο μέχρι 31 ετών ανέρχεται σήμερα σε περίπου 6 τρισ. ευρώ,
μια αύξηση του ανώτατου ορίου από 33% ως 50% θα προσθέσει επιπλέον απόθεμα ομολό-
γων περίπου 620 δισ. ευρώ στη λίστα των επιλέξιμων τίτλων. n

Σόιμπλε: Να αναλάβει ο ESM τον έλεγχο
της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Την πρότασή του να αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Μηχα-
νισμός Σταθερότητας (ESM) τον έλεγχο της τήρησης
της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ευρωζώνη, αντί
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταθέτει ο υπουργός Οι-
κονομικών της Γερμανίας, σε συνέντευξή του στην
εφημερίδα «Stuttgarter Zeitung».

Σύμφωνα με τον Σόιμπλε, καθώς ο πρόεδρος της
Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έχει αναλάβει έναν πο-

λιτικό ρόλο που δεν συνάδει «με τον ρόλο του ως ουδέτερος θεματοφύλακας των συνθηκών»
της Ευρώπης, θα πρέπει να εξευρεθεί ένας άλλος τρόπος ώστε το σύμφωνο σταθερότητας
της Ευρωζώνης που ορίζει τους κανόνες για τα ελλείμματα να εφαρμοστεί πραγματικά.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέω ότι μπορούμε να οδηγήσουμε το ευρωπαϊκό τα-
μείο για τις κρίσεις, τον ESM, να αναπτυχθεί σε τέτοια κατεύθυνση σε κάθε περίπτωση για
τις χώρες της νομισματικής ένωσης. Ο ESM αποφαινόταν για τις προβλέψεις των προϋπο-
λογισμών, όχι από πολιτική άποψη, αλλά ανάλογα με τους αυστηρούς κανόνες», αναφέρει.

Οι χώρες της Ευρωζώνης πρέπει να υποβάλουν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα
σχέδια προϋπολογισμού τους. Οι προβλέψεις αυτές πρέπει κανονικά να τηρούν δύο βασικά
κριτήρια: ποσοστό δημόσιου χρέους κάτω από το 60% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ-
ϊόντος και, κυρίως, δημοσιονομικό έλλειμμα μικρότερο του 3% του ΑΕΠ.

Μέχρι τώρα και παρά την κρίση χρέους, σε καμία χώρα δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις
επειδή παραβίασε τους κανόνες αυτούς, των οποίων ο Σόιμπλε, είναι ο πιο ένθερμος υπο-
στηρικτής.

Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών φαίνεται να θεωρεί ότι έχει δοθεί πολύ μεγάλη ελευ-
θερία δράσης σε ορισμένες χώρες από την Κομισιόν του Γιούνκερ επειδή ο τελευταίος κα-
θοδηγείται από πολιτικές εκτιμήσεις.

Ο ESM, που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012, είναι το όπλο της Ευρωζώνης για
την καταπολέμηση των κρίσεων και έχει ως εντολή να διατηρεί την οικονομική σταθερό-
τητα αντλώντας χρήματα από τις αγορές για να δανείσει τις χώρες που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα. Ο Σόιμπλε θεωρεί πως ο λιγότερο πολιτικός αυτός θεσμός θα είναι, έτσι, ένας κα-
λύτερος κριτής του κατά πόσον τηρείται η δημοσιονομική πειθαρχία. n



Στις 7 Οκτωβρίου εγκαινιάσθηκε στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Λεμεσού η έκθεση «Αμαθούς, πόλις Κύπρου αρχαι-
οτάτη», η οποία θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό για να
προσφέρει στους επισκέπτες ευκαιρία εκτίμησης και αισθή-
ματα περηφάνιας για το πλούσιο παρελθόν της πατρίδας
μας.

Η Αμαθούντα, η οποία ιδρύθηκε στο κέντρο περίπου της
νότιας ακτογραμμής της Κύπρου, σε ένα, ούτως ή άλλως
κομβικό σημείο, στη ρότα αρχαιότατων εμπορικών δρόμων,
δεν έμελλε παρά να γίνει δέκτης επιρροών τόσο από τη
Δύση όσο και την Ανατολή.

Όπως ανάφερε στο χαιρετισμό του στα εγκαίνια ο Υπουρ-
γός Μεταφορών, χωρίς να διαφέρει στην ουσία από τα υπό-
λοιπα αρχαία κυπριακά βασίλεια, η Αμαθούντα παρουσιάζει
τις δικές της τοπικές ιδιαιτερότητες, ταυτόχρονα όμως, στη-
ρίζεται στην πολιτιστική κοινή που αναπτύχθηκε σε ολό-
κληρο το νησί, από την εποχή του Χαλκού. Όπως όλες οι πο-
λιτείες της αρχαίας Κύπρου, έτσι και η Αμαθούντα στηριζό-
ταν στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων χαλκού, που
εντοπίζονται στις υπώρειες της οροσειράς του Τροόδους.
Μέσω του λιμανιού που υπήρχε στην πόλη της Αμαθούντας,
διεξαγόταν το εμπόριο του χαλκού, στο οποίο στήριζαν την
ύπαρξή τους τα αρχαία κυπριακά βασίλεια της ιστορικής πε-
ριόδου.

Η έκθεση για την Αμα-
θούντα, πρόσθεσε ο
Υπουργός, προβάλλει τα
αρχαιολογικά τεκταινό-
μενα της Κύπρου, μέσα
από μια ολιστική παρου-
σίαση μιας αρχαίας κυ-
πριακής πολιτείας. 

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων,
σε συνεργασία με τη Γαλ-
λική Σχολή Αθηνών
ερευνά την Αμαθούντα
συστηματικά εδώ και τέσ-
σερις δεκαετίες, γεγονός
αποδεικνύει ότι η μικρή
Κύπρος, ως ευρωπαϊκή
χώρα, μπορεί επάξια
πλέον να σταθεί δίπλα
στους Ευρωπαίους εταί-

ρους μας, και στον τομέα του πολιτισμού. 
Ο Υπουργός Μεταφορών ευχαρίστησε θερμά τη Γαλλία,

μια παραδοσιακή φίλη χώρα της Κύπρου, για την αμέριστη
βοήθεια που προσέφερε, ειδικά μετά τον πόλεμο του 1974
και την απώλεια σημαντικών αρχαιολογικών χώρων όπως

είναι η Σαλαμίνα και οι Σόλοι, στην ανάδειξη του αρχαιολο-
γικού χώρου της Αμαθούντας.

Εν αναμονή των τελικών πορισμάτων των ανασκαφών της
Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής, το Τμήμα Αρχαιοτή-
των συνεχίζει να δραστηριοποιείται έντονα στην περιοχή της
Αμαθούντας, τόσο επιστημονικά όσο και διαχειριστικά.
Εκτός των ανασκαφών και της καθημερινής μέριμνας για
αυτόν τον πολυσύνθετο αρχαιολογικό χώρο, το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης Δια-
χειριστικού Σχεδίου για την Αμαθούντα, με χρηματοδότηση
από ευρωπαϊκά κονδύλια. 
Ξενάγηση από λειτουργούς

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοίνωσε ότι, κατά τη διάρκεια
της περιοδικής έκθεσης «Αμαθούς, πόλις Κύπρου αρχαι-
οτάτη», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεμεσού,
πραγματοποιούνται από το περασμένο Σάββατο ξεναγήσεις
από Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Οι επόμενες ξεναγήσεις θα γίνουν το ερχόμενο Σάββατο
22 Οκτωβρίου (στα Ελληνικά), το Σάββατο 5 Νοεμβρίου
(στα Αγγλικά), το Σάββατο 19 Νοεμβρίου (στα Ελληνικά),
το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου (στα Αγγλικά) και το Σάββατο 17
Δεκεμβρίου (στα Ελληνικά).

Οι ημερομηνίες για τις ξεναγήσεις το 2017 θα ανακοινω-
θούν αργότερα. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Εγκαινιάσθηκε στο Μουσείο Λεμεσού 
η έκθεση «Αμαθούς, πόλις Κύπρου αρχαιοτάτη»

Πολιτιστικός μήνας αφιερωμένος στο Γιώργο Σεφέρη
Με αφορμή τα 45

χρόνια από το θάνατο
του νομπελίστα Έλ-
ληνα ποιητή Γιώργου
Σεφέρη και στο πλαί-
σιο του Πολιτιστικού
Μήνα που διοργανώ-
νεται  ως θεσμός από
το Ευρωπαϊκό Πανε-

πιστήμιο Κύπρου  πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις
που  προσφέρουν  ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να ενημε-
ρωθούν για τη ζωή και το έργο του μεγάλου  ΄Ελληνα .δημι-
ουργού, ο οποίος διατηρούσε ιδιαίτερα στενές  σχέσεις με
την ιδιαίτερη πατρίδα μας, της οποίας ήταν και συχνός  επι-
σκέπτης. 

Στο χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης του Πολιτιστι-
κού Μήνα ο Υπουργός  Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας
Καδής χαρακτήρισε τον ποιητή ένα  από τους κυριότερους
εκπροσώπους της νεωτερικής ποίησης που προσφέρει πα-
ράλληλα στους νέους μας εναύσματα για πνευματική καλ-

λιέργεια.   
Ο Γιώργος Σεφεριάδης, όπως είναι το πραγματικό του

όνομα, άρχισε να γράφει τα πρώτα του ποιήματα από τα εφη-
βικά του χρόνια. Στην ηλικία των δεκατεσσάρων ετών αναγ-
κάστηκε να εγκαταλείψει μαζί με την οικογένειά του τον
τόπο όπου βλάστησαν τα παιδικά του χρόνια, τη Σκάλα των
Βουρλών της Σμύρνης, γεγονός που τον σημάδεψε στη με-
τέπειτα πορεία της ζωής του. Ανάμεσα στα πολλά ταξίδια
που έκανε ως διπλωμάτης σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή,
είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει και ως ιδιώτης στην Κύπρο,
με την οποία δέθηκε συναισθηματικά, αφού όπως ο ίδιος
έλεγε του «πλάτυνε το αίσθημα που είχε για την Ελλάδα». Οι
φυσικές ομορφιές του νησιού, ο αγώνας και η αγνότητα των
απλών καθημερινών του ανθρώπων θα τον μαγέψουν και θα
του δώσουν την εντύπωση πως πρόκειται για ένα τόπο όπου
το θαύμα λειτουργεί ακόμη. Η αγάπη του για την Κύπρο
αποτυπώνεται έντονα τόσο στο ποιητικό του έργο, όσο και
στις φωτογραφίες που ο ίδιος τράβηξε, κατά τη διάρκεια των
τριών πολυήμερων επισκέψεών του στο νησί. 

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις του μήνα, θα παρουσιαστεί

το αφιέρωμα που έκανε προς τιμή του Γιώργου Σεφέρη το
περιοδικό Cadences και θα προκηρυχθεί μαθητικός διαγω-
νισμός συγγραφής ποίησης και δοκιμίου με θέμα «Γιώργος
Σεφέρης και Κύπρος». Συνδιοργανωτές του διαγωνισμού θα
είναι η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. 

Η παιδευτική διάσταση του Πολιτιστικού Μήνα ενισχύε-
ται και με τη δυνατότητα που παρέχεται σε παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας να έρθουν σε επαφή με το έργο του Γιώργου
Σεφέρη μέσα από διαδραστικές βιωματικές αφηγήσεις. Με
τέτοιου είδους δραστηριότητες καλλιεργείται η φιλαναγνω-
σία, η οποία αποτελεί συνιστώσα του πρώτου υπό έμφαση
στόχου της τρέχουσας σχολικής χρονιάς που έχει θέσει το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και αφορά στη βελτίωση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Οι εκδηλώσεις για το Γιώργο Σεφέρη πραγματοποιούνται
με τη στήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδας και τη συμβολή
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Άρτος και της Λεβέντειου Πι-
νακοθήκης. n

Η πρώτη Ναυτιλιακή έκθεση στους εορτασμούς
για την ‘Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας’

Στα πλαίσια των εορτασμών για την “Παγκόσμια Ημέρα
Ναυτιλίας”, η οποία έχει καθιερωθεί να εορτάζεται από το
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (“ΙΜΟ”) κάθε χρόνο στα
τέλη Σεπτεμβρίου, στοχεύοντας στο να προβάλει διεθνώς τη
σημασία της Ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία, τη θα-
λάσσια ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο σε συ-
νεργασία με άλλους φορείς του Κυπριακού ναυτιλιακού συμ-
πλέγματος, διοργάνωσε Ναυτιλιακή Έκθεση (Maritime
Exhibition), με διάφορα ναυτιλιακά συναφή εκθέματα των
Εταιρειών-Μελών του και άλλων ναυτιλιακών επαγγελμα-
τικών οργανισμών.

Τα εγκαίνια της Ναυτιλιακής Έκθεσης έγιναν στις 23 Σε-
πτεμβρίου 2016, στον εκθεσιακό χώρο της Αρχής Λιμένων
Κύπρου, στο παλιό λιμάνι Λεμεσού υπό την αιγίδα του
Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριου
Δημητριάδη, στην παρουσία Κρατικών και Κυβερνητικών

αξιωματούχων, εκπροσώπων Πολιτικών Κομμάτων, Βουλευ-
τών, Διπλωματών, εκπροσώπων επαγγελματικών οργανι-
σμών και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτι-
λιακού Επιμελητηρίου. 

Η τελετή εγκαινίων της Ναυτιλιακής Έκθεσης σηματοδό-

τησε την έναρξη της ‘Εβδομάδας Ναυτιλίας’, που διοργά-
νωσε το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, με θεματικό
τίτλο, ‘Η Ναυτιλία δεν είναι μόνο πλοία’, που είχε ως στόχο
την προώθηση της Ναυτιλίας και ευαισθητοποίηση της Κυ-
πριακής Κοινωνίας, δίνοντας το μήνυμα πως η Κυπριακή
Ναυτιλιακή βιομηχανία δεν μεταφέρει μόνο εμπορεύματα
και επιβάτες αλλά και μηνύματα κοινωνικής στήριξης της
Κυπριακής Κοινωνίας και έτσι, ότι η Ναυτιλία είναι... Απα-
ραίτητη για την Κύπρο!

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, αυτή ήταν η πρώτη
φορά που Ναυτιλιακή Έκθεση αυτού του είδους πραγματο-
ποιήθηκε στην Κύπρο, η διοργάνωση πήρε πολύ θετικές κρι-
τικές από τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου και του
Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη. Όλοι
εντυπωσιάστηκαν με την άρτια αισθητική της διακόσμησης
και το πλούσιο περιεχόμενο από ναυτιλιακά συναφή εκθέ-
ματα. n



ΓΙΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ

SUDOKU
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να πε-
ριέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. 
Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε το παζλ μαντεύοντας και τοποθετώντας τυχαίους αριθμούς. Oι υποθέσεις
μπορούν να καταστρέψουν το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες ολόκληρες!
Tοποθετήστε ένα αριθμό μόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει την σωστή θέση που
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ο αρχηγός στρατεύματος, που διεξάγει νικη-
φόρους πολέμους.
2. Αντίφαση μεταξύ λόγων και πράξεων.
3. Αγορές ευκαιριών – Τα πάντα …: Φράση του
Ηράκλειτου.
4. Γιορταστική άρνηση – Στο ποδόσφαιρο τιμω-
ρείται με αποβολή.
5. Τύπος πρόθεσης – Αθηναίος γλύπτης της αρ-
χαιότητας.
6. Γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου – Πολωνικό πρα-
κτορείο ειδήσεων.
7. Μέρος του τίτλου τραγουδιού της Παπαρίζου – Είδος παντόφλας.
8. Η κρυσταλλοποιημένη δροσιά – Το μισό από το … μισό – Συντομογραφία του  Ερυθρού
Σταυρού.
9. Ντον …: Από τους καλύτερους κόμικς του Ντίσνεϊ – Πορτ - …: Πόλη της Αιγύπτου.
10. Έντονη και με σταθερό ρυθμό μουσική – … Πέτροβα:  Το θηλυκό γεράκι του ΔΝΤ.
11. … ΑΧΡΑΜ: αιγυπτιακή εφημερίδα - … Μπίαρντ: Χρυσή ολυμπιονίκης της Αθήνας στα
200 μέτρα ελεύθερο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Είδος τηλεοπτικής εκπομπής, που συχνά έχει κοινωνικό-αισθηματικό περιεχόμενο.
2. «Μ’ έκαψες … μου»: τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη – Γράμμα του αγγλικού αλφαβή-
του.
3. Σερβίρεται και ως γαρνιτούρα – Φυτό που καλλιεργείται για τους μικρούς και εδώδιμους
σπόρους του.
4. Δηλώνει επιμερισμό – Αρχή της … φοβέρας – Συνδρομητικό κανάλι.
5. Πόλη της Ιταλίας (γεν.).
6. Χαρακτηρισμός τόνων στη συμπεριφορά – Στη γλώσσα των νηπίων η βόλτα.
7. Αγάπησε σφοδρά την Ηρώ – Υπέρτατο ο Θεός.
8. Συντετμημένος τύπος του «άγιος» - Μυθικός βασιλιάς της Αίγινας.
9. Κατά τη μυθολογία ο Κάτω Κόσμος – Ομηρική λέξη που σημαίνει γη, χώρα, πατρίδα..
10. Δεν είναι πολλοί – Υπάρχουν και τέτοια πάρτυ.
11. Μεταφορικά η επίδραση που ασκείται από δυσάρεστο γεγονός – Πόλη της Βοσνίας.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΕΚΔΡΟΜΗ/ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΛΗ ΠΑΣΥΔΥ

Η Οργάνωση μας σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Συνταξιού-
χων, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνουν ως ελάχιστη  αναγνώριση της μα-
κρόχρονης  προσφοράς των συνταξιούχων μελών προς την υπηρεσία και τη Συντεχνία,
θα διοργανώσουν και φέτος εκδρομή/προσκύνημα στην Επαρχία Λεμεσού. Για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των μελών αλλά και των διοργανωτών της, η εκδρομή θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη 1η Νοεμβρίου και θα επαναληφθεί το Σάββατο 5 Νοεμβρίου. 

Οι εκδρομείς θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις Ιερές Μονές Αγίου Γεωργίου
Αλαμάνου και Παναγίας Γλωσσά στο Κελλάκι και τον Ιερό Ναό Παναγίας Ιαματικής στον
Αρακαπά.  Θα προσφερθεί γεύμα σε εστιατόριο στην περιοχή.

Δηλώσεις συμμετοχής από τις 13/10 μέχρι τις 27/10, στο γραφείο του Κλάδου συντα-
ξιούχων στο 2ο όροφο του οικήματος μας στη Λευκωσία. Το τέλος συμμετοχής είναι €5
ανά άτομο, και καταβάλλεται ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής. Οι δηλώσεις να γί-
νονται προσωπικά από τα ίδια τα μέλη ή εξουσιοδοτημένα άτομα από τους ιδίους.

Οι συνάδελφοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22844468 για περισσότερες
πληροφορίες κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου 9.00 π.μ. – 12 το μεσημέρι.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι συνταξιούχοι μέλη της Οργάνωσής μας. Μπορούν
να συνοδεύονται από τις/τους συζύγους τους.  

Χώρος αναχώρησης και επιστροφής: Το οίκημα ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία συγκέν-
τρωση 8.00 π.μ. και ώρα επιστροφής 3.45 μ.μ.

€100.000 στις 25 Ιανουαρίου 2017
λόγω ΤΖΑΚΠΟΤ στο λαχείο

Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου, με βάση τη γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ.3655 και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου, 2002, αρ.
γνωστοποίησης 6845, ανακοινώνει ότι, επειδή στην Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με
αρ. 23/2016 της 12ης Οκτωβρίου, 2016 ο πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με αρ.
49212 περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ. Δη-
λαδή το ποσό των €50.000 του πρώτου λαχνού μεταφέρεται στην επόμενη εβδομαδιαία
κλήρωση με αρ. 1/2017 που θα γίνει την Τετάρτη 25η Ιανουαρίου, 2017 όπου ο πρώτος τυ-
χερός θα κερδίσει €100.000.
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Διεθνής συνεργασία για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Σε πορεία διεύρυνσης του «οπλοστασίου» τους κατά
της φοροδιαφυγής και εντοπισμού αδήλωτων εισοδη-
μάτων σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν αυτό

κρύβεται προχωρούν οι κυβερνήσεις των περισσοτέρων
χωρών σε συνεργασία με αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες
και τους επίσημους φορείς τους.

Τους επόμενες μήνες θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ένα νέο
σύστημα on line με το όνομα «Αυτόματη ανταλλαγή πλη-
ροφοριών», το οποίο θα αποτελεί μια παγκόσμια βάση δε-
δομένων από την οποία θα αντλούνται στοιχεία φορολο-
γουμένων για καταθέσεις, μετοχές, ακίνητα και οτιδήποτε
άλλο μπορεί να διαθέτουν σε σημεία μακριά από τη χώρα
στην οποία στεγάζονται.
Αμφίδρομη λειτουργία

Tο σύστημα θα έχει αμφίδρομη λειτουργία. Δηλαδή θα
μπορούν οι Αρχές μιας χώρας να αντλούν στοιχεία για έναν
φορολογούμενο που ζει στη χώρα τους αλλά διαθέτει περι-
ουσία στο εξωτερικό και ταυτόχρονα άλλες υπηρεσίες του
εξωτερικού να αναζητούν και να εξασφαλίζουν για το ίδιο
πρόσωπο στοιχεία που διαθέτει στη χώρα προέλευσης του
μηνύματος. Από την άντληση των παραπάνω στοιχείων οι
ελεγκτές θα μπορούν να επεκτείνουν τον έλεγχο σε συγγε-
νικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχουν ανοίξει τραπε-
ζικοί λογαριασμοί, να επικεντρώνονται σε μεγάλες μεταφο-
ρές κεφαλαίων από λογαριασμό σε λογαριασμό, σε μεταφο-
ρές κεφαλαίων από εταιρεία σε φυσικό πρόσωπο και από
φυσικό πρόσωπο σε εταιρεία, ενώ βασικό εργαλείο θα απο-
τελέσουν τα στοιχεία για αγορές ακινήτων.

«Σπάει» το απόρρητο
Ακόμη και οι ελβετικές τράπεζες θα υποχρεωθούν μέσα

στη διετία 2017-2018 να παράσχουν στο πλαίσιο αυτού του
συστήματος στοιχεία για τους καταθέτες όπου και αν αυτοί
βρίσκονται, όποιο ποσό και αν διαθέτουν, είτε αυτό έχει απο-
κτηθεί νόμιμα είτε παράνομα. Ουσιαστικά με αυτόν τον
τρόπο «σπάει» το παγκόσμιο απόρρητο συναλλαγών.

Η Κύπρος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συνεργά-
σιμων χωρών. Από τους φορολογικούς παραδείσους δεν γλι-
τώνουν τα πάλαι ποτέ άβατα, όπως είναι για παράδειγμα η

Ανδόρα, τα Νησιά Κέιμαν, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο
κ.τ.λ.
Οι χώρες

Οι 53 χώρες οι οποίες θα ανταλλάσσουν αυτόματα πλη-
ροφορίες ως τον Σεπτέμβριο του 2017 είναι: Ανγκουίλα, Αρ-
γεντινή, Μπαρμπάντος, Βέλγιο, Βερμούδες, Βουλγαρία, Βρε-
τανικές Παρθένοι Νήσοι, Νησιά Κέιμαν, Κολομβία, Κροατία,
Κουρακάο, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθο-
νία, Νησιά Φερόε, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γιβραλτάρ,
Ελλάδα, Γροιλανδία, Γκέρνσεϊ, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ινδία,
Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Ιταλία, Τζέρσεϊ, Κορέα, Λετονία,
Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μεξικό,
Μονσερά, Ολλανδία, Νιούε, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογα-
λία, Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβε-
νία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Τρινιντάντ και Τομ-
πάγκο, Τουρκς και Κάικος, Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 εντάσσονται στο σύστημα
και οι παρακάτω χώρες (παροχή στοιχείων για το 2017): Αλ-
βανία, Ανδόρα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρούμπα, Αυ-
στραλία, Αυστρία, Μπαχάμες, Μπελίζ, Βραζιλία, Μπρουνέι,
Νταρουσαλάμ, Καναδάς, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Κίνα, Γκάνα,
Γρενάδα, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Λίβα-
νος, Μακάο, Μαλαισία, Νησιά Μάρσαλ, Μονακό, Μαυρί-
κιος, Νέα Ζηλανδία, Κατάρ, Ρωσία, Σεντ Κιτς και Νέβις,
Σαμόα, Σάντα Λουτσία, Σεντ Βίνσεντ, Σαουδική Αραβία,
Σιγκαπούρη, Σεντ Μάρτεν, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα,  Μπαχρέιν, Νήσοι Κουκ, Ναούρου, Πα-
ναμά, Βανουάτου, Ουρουγουάη. n

ΗΠαγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (ΠΟΤ) λειτουργεί
για 40 τώρα χρόνια εργαστήρια κατασκευής ειδών
καλαθοπλεκτικής και χειροτεχνημάτων με χόρτο,

σκαμνάκια και καρεκλίτσες επενδυμένες με τόνο ή πλαστικό
σχοινάκι, καθώς επίσης και καρέκλες επενδυμένες με ψάθα.

Στα εργαστήρια αυτά εκπαιδεύονται εκ γενετής τυφλοί και
άτομα που χάνουν την όραση τους σε μεγαλύτερη ηλικία,
στη χειροτεχνία, καλαθοπλεκτική, δέσιμο και επιδιόρθωση
καρεκλών κλπ.

Ανάμεσα στα χειροτεχνήματα που κατασκευάζονται, πε-
ριλαμβάνονται πανέρια για κόλλυβα, δίσκοι σερβιρίσματος,
ψωμοθήκες, φιαλοθήκες, κάλαθοι για εσωτερικούς χώρους,
καλάθες για τη μεταφορά βρεφών (carry cots), καλάθια για
γατιά και σκυλιά, διάφορα καλαθάκια με χέρι, κλπ. Διατί-
θενται, επιπρόσθετα, σε όλα τα σχολεία της Κύπρου καθώς
και στο ευρύτερο κοινό μέσο των καταστημάτων της Οργά-
νωσης που λειτουργούν παρά τη Σχολή Τυφλών στη Λευ-
κωσία, στην οδό Ερμού 166 στη Λάρνακα και στην οδό Μι-
σιαούλη και Καβάζογλου 25Β στη Λεμεσό, καλαθάκια δια-
φόρων μεγεθών και άλλα ειδικά διακοσμημένα
χειροτεχνήματα για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. n

Εργαστήρια 
Οργάνωσης ΤυφλώνΟΔείκτης Τιμών Κα-

ταναλωτή το Σεπτέμ-
βριο 2016, αυξήθηκε

κατά 0,51 μονάδες και
έφτασε στις 99,14 μονάδες σε
σύγκριση με 98,63 μονάδες
τον Αύγουστο 2016. Σε
σχέση με το Σεπτέμβριο του
2015 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά
0,5% ενώ για την περίοδο Ια-
νουαρίου - Σεπτεμβρίου
2016, ο ΔΤΚ σημείωσε επί-
σης μείωση 1,6% σε σύγ-
κριση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο(πιν.).

Ο μέσος Δείκτης του δω-
δεκαμήνου Οκτωβρίου 2015
- Σεπτεμβρίου 2016 σε σύγ-
κριση προς τον ίδιο Δείκτη
του δωδεκαμήνου Οκτω-
βρίου 2014 – Σεπτεμβρίου 2015  παρουσίασε μείωση 1,6%
έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο
προηγούμενο δωδεκάμηνο. 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε

σχέση με το Σεπτέμβριο του 2015 παρατηρήθηκε στην κα-
τηγορία του Ηλεκτρισμού όπου καταγράφηκε μείωση 15,0%.
Συγκρίνοντας με τον Αύγουστο του 2016, η μεγαλύτερη με-
ταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα
με μείωση 3,3%.

Άνοδος τιμαρίθμου 0,51 το Σεπτέμβριο
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Τα φαβορί έκαναν το χρέος τους και έφτασαν στα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα για την 7η αγωνιστική. Στην
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε για

ακόμη μια εβδομάδα η ΑΕΚ Λάρνακας η οποία κέρδισε τον
Άρη με 4-0 και πέτυχε το εκπληκτικό 7Χ3 για πρώτη φορά
στην ιστορία της (25 χρόνια παρουσίας). Το ΑΠΟΕΛ πέρασε
χωρίς καμιά δυσκολία από το Παφιακό και συνέτριψε την νε-
οφώτιστη ΑΕΖ Ζακακίου με 4-1. Πιο εύκολα από ότι αναμε-
νόταν, η ΑΕΛ, στο Τσίρειο νίκησε τη Νέα Σαλαμίνα με 3-0,
αφού καθάρισε τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο που προ-
ηγήθηκε με 2-0. Η Ομόνοια επανήλθε στις νίκες αφού κέρ-
δισε μέσα στο ΓΣΠ την Ανόρθωση με 2-0 και διατηρήθηκε
κοντά στους πρωτοπόρους. Αντίθετα τα αισθήματα για την
‘Κυρία’ που γνώρισε την τέταρτη της ήττα στο πρωτάθλημα
και παρέμεινε χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα, αλλά και
από την πρώτη εξάδα.

Σπουδαία νίκη πέτυχε ο Ερμής Αραδίππου, την τέταρτη
του στο φετινό πρωτάθλημα, ο οποίος αν και βρέθηκε πίσω
στο σκορ με τον Απόλλωνα 1-2 έκανε την ανατροπή με γκολ
στο 90΄ και κέρδισε τη λεμεσιανή ομάδα με 3-2, αφήνοντας
την πολύ πίσω από τις φετινές της φιλοδοξίες, αφού παρέ-
μεινε στην 6η θέση με μόνο δέκα βαθμούς και έντεκα πίσω
από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Αντίθετα, ο Ερμής, μετά το χαστούκι που δέχθηκε από την
Καρμιώτισσα, επανήλθε στις επιτυχίες και πέρασε για πρώτη
φορά φέτος στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η Καρ-
μιώτισσα κέρδισε με 1-0 την Αναγέννηση Δερύνειας, πήρε
βαθμολογική ανάσα και έβαλε γερές βάσεις για παραμονή
στην κατηγορία. Είναι στην 7η θέση με οκτώ βαθμούς.

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση στο Μακάρειο μεταξύ
της Δόξας Κατωκοπιάς και του Εθνικού Άχνας, αφού συμβι-
βάστηκαν στη λευκή ισοπαλία (0-0). Οι δύο προσφυγικές
ομάδες προσπάθησαν να πετύχουν κάποιο γκολ, δημιούρ-
γησαν όμως ελάχιστες ευκαιρείς και φυσιολογικά έμειναν
άσφαιρες με αποτέλεσμα να πάρουν στο τέλος από ένα
βαθμό.
Πάρτι εγκαινίων στην ΑΡΕΝΑ

Το πάρτι εγκαινίων στην ΑΡΕΝΑ άρχισε νωρίς με το εκ-
πληκτικό τελετουργικό και συνεχίστηκε στις κερκίδες και
ακολούθως στον αγωνιστικό χώρο. Οι ποδοσφαιριστές της
ΑΕΚ έκαναν το καθήκον τους στην ιστορική αναμέτρηση και
κέρδισαν με συνοπτικές διαδικασίες τον Άρη με 4-0, αποζη-
μιώνοντας παράλληλα τις αρκετές χιλιάδες κόσμου που πήρε
θέση από νωρίς στην ΑΡΕΝΑ.

Η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Άρη, έδωσε συνέχεια στην
αλάνθαστη πορεία της και συνέχισε την ανοδική της πορεία
προς τον τίτλο με 21 βαθμούς, έναντι 19 του δεύτερου
ΑΠΟΕΛ.
Στο ρυθμό της Ευρώπης ο ΑΠΟΕΛ

Αν δεν υπήρχε το στραβοπάτημα με την Ανόρθωση θα
ήταν το τελειότερο ξεκίνημα από πλευράς βαθμολογικής
συγκομιδής αλλά και επίδοσης στα γκολ. Παρόλα αυτά και
οι 19 βαθμοί, με συντελεστές 18-1 σε επτά αγωνιστικές, θε-
ωρούνται ιδανικός απολογισμός και επιτρέπει στην ομάδα
του Κρίστιανσεν να αισιοδοξεί πως θα υλοποιήσει και φέτος
τον στόχο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στην Ελβετία και κινούνται στο
ρυθμό της Ευρώπης και του αυριανού αγώνα με την Γιουνγκ
Μποις. Τα δεδομένα με την αναμέτρηση αυτή είναι πολύ
απλά. Αν η ομάδα φύγει αήττητη, τότε αγκαλιάζει την πρό-
κριση στους 32 του Γιουρόπα Λιγκ. Για τον λόγο αυτό, τε-
χνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές παρουσιάζονται σοβαροί,
πειθαρχημένοι και ετοιμοπόλεμοι για το τρίποντο.

Οι δύο νίκες που έφεραν 6 βαθμούς (Αστάνα εντός, Ολυμ-
πιακό εκτός), επιτρέπουν ακόμα και το αποτέλεσμα της…
ήττας, χωρίς καταστροφικές συνέπειες, ενώ αντίθετα η Ελ-
βετική ομάδα θα δώσει τον αγώνα της Πέμπτης με την
πλάτη στον τοίχο, αφού για να έχει πιθανότητες πρόκρισης,
ίσως χρειαστεί δύο νίκες απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Θυμίζουμε
ότι έχει μόνο έναν βαθμό (Αστάνα) και ήττα εντός με Ολυμ-
πιακό Πειραιώς.
Η ΑΕΛ είναι… παρούσα

Πολύ πιο εύκολα απ’ ότι ανέμεναν όλοι στην ΑΕΛ ήρθε η
νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας (3-0). Σ’ ένα παιχνίδι που είχε

τη μορφή ντέρμπι, η λεμε-
σιανή ομάδα φρόντισε από
πολύ νωρίς να το ‘καθαρίσει’.
Η ομάδα του Πάμπου Χριστο-
δούλου έδειξε για ακόμα ένα
παιχνίδι ότι βρίσκεται σε πολύ
καλό δρόμο.
Τρίποντο με πολλά…
οφέλη για την Ομόνοια

Πολλά είναι τα οφέλη που
απεκόμισε η Ομόνοια από τη
νίκη που πέτυχε στον αγώνα
με την Ανόρθωση (2-0). Πρώ-
τιστα μάζεψε άλλους τρεις
βαθμούς και παραμένει στα
ψηλά της βαθμολογίας. Δεύ-
τερο, είχε καλή εμφάνιση με
σημάδια βελτίωσης και αυτό
ικανοποίησε σ’ ένα μεγάλο
βαθμό τους φίλους της και
επανήρθε η ηρεμία στις τάξεις

της ομάδας. Κέρδισε το πρώτο ντέρμπι της φετινής χρονιάς
και απέκτησε άλλη δυναμική για τη συνέχεια και το εκτός
έδρας παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα.
Νίκη για… 6άδα

Η ομάδα της Αραδίππου αντέδρασε ιδανικά μετά την ήττα
που δέχθηκε από την Καρμιώτισσα, έφτασε τους 12 βαθμούς
και μάλιστα βρίσκεται πιο πάνω στη βαθμολογία από τον
Απόλλωνα, που για μία ακόμη φορά απογοήτευσε.  Η ομάδα
της Λεμεσού βλέπει τα όνειρα της για πρωτάθλημα να γί-
νονται σμπαράλια από την 7η κιόλας αγωνιστική. Ομάδα που
δέχεται τρεις ήττες στα πρώτα επτά παιχνίδια, που βρίσκεται
στο -0 ή -11 από την κορυφή, δεν δικαιούται να έχει πολλές
βλέψεις για τον τίτλο… Πρέπει να αλλάξουν πολλά στη συ-
νέχεια για να μπορεί ο Απόλλωνας να καλύψει το χαμένο
έδαφος.
Από νίκη σε νίκη βαδίζουν οι νεοφώτιστοι

Συνεχίζοντας να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της, η
Καρμιώτισσα πέρασε νικηφόρα και από το ‘Τάσος Μάρκου’
κερδίζοντας την Αναγέννηση Δερύνειας με 1-0. Έτσι πήρε
δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, έφτασε στους
οκτώ βαθμούς και βλέπει με ακόμη περισσότερη αισιοδοξία
το μέλλον. Όσο για την γηπεδούχο, δέχθηκε την έκτη ήττα
στο πρωτάθλημα και παρέμεινε  στην τελευταία θέση με ένα
βαθμό.
Άχαρος συμβιβασμός

Στη λευκή ισοπαλία έμειναν η Δόξα και ο Εθνικός, αν και
ήθελαν τη νίκη για να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη.
Ωστόσο, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους πέντε βαθμούς,
μαζί με τη Νέα Σαλαμίνα, στην 10η, 11η, 12η θέση αντίστοιχα.
Με βάση την εικόνα που παρουσίασαν στον αγωνιστικό
χώρο, το τελικό 0-0 κρίνεται δίκαιο αλλά σίγουρα δεν αφή-
νει καμία ομάδα ικανοποιημένη.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Δεν υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι στην 8η αγωνιστική, όμως
τα παιχνίδια κρύβουν τις δικές τους ‘παγίδες’ για τα φαβορί. 

Το Σάββατο, η Καρμιώτισσα θα έχει για αντίπαλό της την
Δόξα Κατωκοπιάς. Με ένα τρίτο συνεχόμενο τρίποντο οι
γηπεδούχοι θα πάρουν τα… πάνω τους και στην 9η αγωνι-
στική θα αγωνιστούν εκτός, με τον Εθνικό στο Δασάκι, παι-
χνίδι που είναι στα … μέτρα τους. Η Δόξα, που ακόμη δεν
βρήκε ρυθμό στα παιχνίδια, θέλει τη νίκη για να ανέλθει βαθ-
μολογικά και αγωνιστικά. Επόμενος της αντίπαλος ο Απόλ-
λωνας στο Μακάρειο.

Στο Τσίρειο ο Απόλλωνας θέλει νίκη και μόνο νίκη απέ-
ναντι στην Ουραγό Αναγέννηση, για να ξεκινήσει η αντεπί-
θεσή του βαθμολογικά. Έχει ένα καλό και ισοζυγισμένο πρό-
γραμμα, αφού ακολουθούν οι αγώνες εκτός, με Δόξα και
εντός με Εθνικό. Στόχος 3Χ3 και στραβοπατήματα των
άλλων διεκδικητών της 6άδας.

Στο ‘Αμμόχωστος’ είναι το παιχνίδι που συγκεντρώνει το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον της αγωνιστικής. Αντίπαλοι η Νέα
Σαλαμίνα και η Ομόνοια που καίγονται για το τρίποντο για
διαφορετικούς λόγους. Οι γηπεδούχοι για να ανέβουν βαθ-

μολογικά και οι ‘πράσινοι’ για να διατηρήσουν την επαφή
τους με τους πρωτοπόρους. Επόμενος αντίπαλος της Νέας
Σαλαμίνας είναι ο Ερμής (εκτός) και Δερύνεια (εντός). Για
την Ομόνοια, Άρης (κεκλεισμένων των θυρών) λόγω τιμω-
ρίας και ΑΕΖ εκτός έδρας.

Την Κυριακή η ΑΕΖ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ, που είναι
το μεγάλο φαβορί και αναμένεται εύκολα ή δύσκολα η
ομάδα της Λάρνακας να πάρει το τρίποντο. Πολύ δύσκολο
το πρόγραμμα στη συνέχεια για την ΑΕΖ αφού θα αντιμε-
τωπίσει, εκτός της ΑΕΛ και εντός την Ομόνοια. 

Για την ΑΕΚ ακολουθεί το μεγάλο εντός έδρας ντέρμπι με
το ΑΠΟΕΛ και με την ΑΕΛ και πάλι εντός έδρας.

Στο Τσίρειο, τοπικό ντέρμπι μεταξύ του Άρη και της ΑΕΛ.
Φαβορί η ΑΕΛ, όμως πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο.
Στη συνέχεια ο Άρης έχει εκτός της Ομόνοια και εντός τον
Ερμή. Η ΑΕΛ θα φιλοξενήσει εντός την ΑΕΖ και πηγαίνει
στο ντέρμπι εκτός με την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα της Κυριακής συμπληρώνεται με το παι-
χνίδι μεταξύ της Ανόρθωσης και του Ερμή. Ο αγώνας θα διε-
ξαχθεί στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ και η ‘Κυρία’ θα προ-
σπαθήσει για το τρίποντο (αν το πετύχει θα είναι το δεύτερο)
και να ανακόψει την ανοδική πορεία του Ερμή.

Τέλος τη Δευτέρα ο Ευρωπαίος ΑΠΟΕΛ, θα φιλοξενήσει
στο ΓΣΠ τον Εθνικό Άχνας και είναι το μεγάλο φαβορί. Επό-
μενος αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ είναι η ΑΕΚ εκτός και η Καρ-
μιώτισσα εντός έδρας.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αλκή και Πάφος στη κορυφή

Αναλλοίωτο παράμεινε το σκηνικό στην κορυφή της Β΄
Κατηγορίας. Αλκή και Πάφος μοιράζονται την κορυφή του
βαθμολογικού πίνακα με 13 βαθμούς, αφού κέρδισαν την
ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς και ΠΑΕΕΚ με 3-1, 3-0 αντίστοιχα. Στο
Μακάρειο Στάδιο ο Ολυμπιακός επικράτησε τον ΑΣΙΛ με 
2-1 και η Αγία Νάπα πέρασε νικηφόρα από την Χλώρακα
μετά το 3-0 επί του τοπικού Ακρίτα.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Εθνικός Άσσιας επί
της Ένωσης Νέων Παρεκκλησιάς με 2-1, ενώ ο Οθέλλος
Αθηένου γεύθηκε για πρώτη φορά τη νίκη στην 5ηξ αγωνι-
στική αφού κέρδισε εντός έδρας την Ομόνοια Αραδίππου με
1-0.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αλλαγή… σκυτάλης

Με την πρώτη ήττα της Ξυλοτύμπου, πέρασε στην κορυφή
ο Εθνικός Λατσιών με 11 βαθμούς, έναντι 10 της Ξυλοτύμ-
που, Διγενή Μόρφου και ΜΕΑΠ Π. Χωρίου. Συγκεκριμένα η
Ξυλοτύμπου έχασε εκτός έδρας από τον Αχυρώνα Λιοπε-
τρίου με 2-1, ενώ ο Εθνικός Λατσιών κέρδισε εκτός έδρας
τον Λειβαδιακό/Σαλαμίνα με 3-2. Σπουδαία νίκη πέτυχε η
ΜΕΑΠ επί της Ελπίδας Ξυλοφάγου, ως επίσης η Ολυμπιάς
Λυμπιών πάνω στην Πέγεια με 2-1 και ανέβηκε βαθμολο-
γικά. Οδυνηρή ήττα δέχθηκε εντός έδρας ο Διγενής Μόρ-
φου από τον Χαλκάνορα Ιδαλίου με 3-1 και έχασε για πρώτη
φορά την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πρώτη ήττα για τον Ονήσιλλο Σωτήρας που έβαλε
‘φωτιά’ στον βαθμολογικό πίνακα, αφού τον πλησίασαν
απειλητικά η ΑΠΕΑ και ο Κούρης που μείωσαν την μεταξύ
τους διαφορά. Ο Ονήσιλλος, έχασε στην έδρα του με 1-0
από το Φρέναρος, η ΑΠΕΑ έφερε ισοπαλία 1-1 με τον
ΛΕΝΑ, ενώ ο Κούρης επικράτησε με 2-0 της Ελπίδας Αστρο-
μερίτη.

Δόξα Παλιομετόχου και ο ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς ήταν οι
ομάδες που κέρδισαν με 1-0 τον Σπάρτακο και Κολωνή 3-2
αντίστοιχα και μπήκαν σφήνα στους πρωτοπόρους. Πρώτη
νίκη για τον Φοίνικα πάνω στην  Ασπίς Πύλα με 1-2, ενώ η
Αμαθούς και ο Κόρνος εξήλθαν ισόπαλοι 1-1.
Σήμερα η κλήρωση του Κυπέλλου

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση των αγώνων της πρώ-
της φάσης του Κυπέλλου Α&Β Κατηγορίας, περιόδου 2016-
17, θα γίνει σήμερα Τετάρτη 19/10/2016 στις 11.00, στο Συ-
νεδριακό Κέντρο του ΓΣΠ. Σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό της Ομοσπονδίας, υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμες
ημερομηνίες για διεξαγωγή των αγώνων της πρώτη φάσης.
Στις 26 Οκτωβρίου και στις 2, 23 και 30 Νοεμβρίου 2016. n

Η ΑΕΚ έκανε πάρτι εγκαινίων στο ΑΡΕΝΑ 7Χ3 σε ρυθμό Ευρώπης ο ΑΠΟΕΛ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η Κυπριακή Δημοκρατία θα παραμένει εν

κινδύνω ενόσω το Κυπριακό δεν λύνεται.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αν περάσουν ακόμα δέκα χρόνια θα ριζώσει

ο διαχωρισμός.

Μουσταφά Ακιντζί,

Ηγέτης της  Τ/Κ  κοινότητας.

Είναι η στιγμή για την επανένωση της Κύ-
πρου. Εάν χαθεί αυτή η ευκαιρία, αυτή η ευ-
καιρία δεν θα επιστρέψει πότε ξανά. 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Πρόεδρος της Κομισιόν.

Τέτοιου είδους προσεγγίσεις περί τελευ-
ταίας ευκαιρίας δεν δίνουν προστιθέμενη
αξία στον διάλογο που διεξάγεται.
Νίκος Χριστοδουλίδης,
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Η βρετανική κυβέρνηση θα επιδιώξει τη μέ-
γιστη δυνατή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή
αγορά όταν φύγει από την ΕΕ. 
Τερέζα Μέι,
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η μόνη πραγματική εναλλακτική σε ένα
«σκληρό Brexit» είναι να μην υπάρξει καθό-
λου Brexit. 
Ντόναλντ Τουσκ,
Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Θα ανακτήσουμε το Χαλέπι και θα ωθή-
σουμε τους τρομοκράτες πίσω στην Τουρ-
κία.
Μπασάρ αλ Άσαντ,
Πρόεδρος της Συρίας.

Η κυβέρνηση Ομπάμα ακολουθεί τακτικές
«καμένης γης» στη διμερή σχέση Ρωσίας –
ΗΠΑ.
Σεργκέι Λαβρόφ,
ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα 
συστρατεύεται με αγώνες σ’ όλη την Ευρώπη 

Τη σθεναρή στήριξη της στις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις των υπαλλήλων της ΄Ενωσης Δημοτικών και Γε-
νικών Υπαλλήλων της Νορβηγίας εξέφρασε η Μόνιμη

Επιτροπή Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας της Ομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων EPSU. 

Η πολυήμερη απεργία στη Νορβηγία πραγματοποιήθηκε
από την ́ Ενωση Fagforbundet των
δύο Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων (EL og IT Forbundet) για
διαμαρτυρία κατά των προσπα-
θειών της διοίκησης της KS Ben-
dri να μειώσει το χρόνο ανάπαυ-
σης των υπαλλήλων μετά από πε-
ρίοδο άσκησης καθήκοντος
αναμονής (stand-by duty). 

Διευκρινίζοντας τους λόγους
της απεργίας ο Bjorn Fornes των
συντεχνιών EL&IT δήλωσε ότι οι
εξειδικευμένοι εργατοϋπάλληλοι ενέργειας καλύπτονται από
συλλογική σύμβαση στην οποία προνοείται ότι οι εργατοϋ-
πάλληλοι οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα αναμονής για
περίοδο μιας εβδομάδας (συνολική για περίοδο 10 εβδομά-
δων το χρόνο), με τη συμπλήρωση των καθηκόντων αυτών
έχουν δικαίωμα ανάπαυσης τις επόμενες τρεις μέρες της

εβδομάδας. Η διοίκηση προσπαθεί τώρα να μειώσει τη διάρ-
κεια της περιόδου ανάπαυσης από τρεις σε δυο μέρες και
τούτο είναι όλως απαράδεκτο. 

Ο Bjorn Fornes πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα
ενέργειας εργάζονται σε μια φυσικά και πνευματικά απαιτη-
τική εργασία για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του

δικτύου διανομής κάτω από
όλες τις συνθήκες, καλές ή
κακές… Πολύ συχνά καλούνται
να εργασθούν κάτω από ακραίες
καιρικές συνθήκες για να δια-
σφαλίσουν τη συνεχή και στα-
θερή ροή ενέργειας προς το
κοινό. 

Ο Νορβηγός συνδικαλιστής
ηγέτης εξέφρασε απόλυτη ικα-
νοποίηση για τη στήριξη της
ΕΡSU στον αγώνα των Νορβη-

γών εργαζομένων για κατοχύρωση δικαιωμάτων που έχουν
κερδίσει μέσα από συνδικαλιστικούς αγώνες. Ο Jan Ruden
Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής της ΕΡSU πρόσθεσε ότι
είναι καλό να θυμόμαστε ότι οι υποθέσεις των μελών των
οργανώσεων μελών της Ομοσπονδίας και είναι υποθέσεις
της ίδιας της Ομοσπονδίας. n

Κινητοποιήσεις στη Νορβηγία

Οι θέσεις του Κλάδου Ιατρών για τη συμφωνία
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου- Υπουργείου Υγείας

ΟΚλάδος Ιατρών της ΠΑΣΥΔΥ επανήλθε στο θέμα
του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου
Υγείας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Κύπρου, μετά και την αποστολή εγκυκλίου επιστολής της Γε-
νικής Διευθύντριας του Υπουργείου προς το Διευθυντή της
Παιδοχειρουργικής Κλινικής του ΝΑΜ ΙΙΙ, στην οποία εμ-
περιέχεται ο Κανόνας λειτουργίας της Κλινικής με οδηγίες
μάλιστα για άμεση εφαρμογή του.

Το Δ.Σ. του Κλάδου επανατονίζει ότι οι προωθούμενες
ενέργειες προσκρούουν σε σοβαρά θεσμικά και νομικά κω-
λύματα και εκτιμά ότι η εμμονή του Υπουργείου για βεβια-
σμένη υλοποίησή τους, θα οδηγήσει αναπόδραστα σε ανυ-
πέρβλητες δυσλειτουργίες και συγκρουσιακές καταστάσεις
στο νευραλγικό τομέα της δημόσιας υγείας, με όλα τα δυ-
σμενή συνεπακόλουθα για το προσωπικό και τους ασθενείς.
Ο Κλάδος Ιατρών διερωτάται ειλικρινά, ποιες σκοπιμότητες
εξυπηρετεί η εμμονή για άμεση εφαρμογή της συμφωνίας
από την Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Αρ-
χιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, αφού οι πρώτοι φοιτητές στην ει-
δικότητα αυτή, που είναι μάθημα επιλογής, ενδεχομένως θα
χρειαστεί να εκπαιδευτούν στην Κλινική αυτή μετά από δύο
χρόνια και συγκεκριμένα στο έκτο έτος της φοίτησής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου επιθυμεί να τονίσει
εκ νέου την ετοιμότητά του για κάθε συνεργασία με την Ια-

τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και για άλλη μια
φορά υπογραμμίζει ότι η εμπειρία του για πάνω από είκοσι
χρόνια στην ειδίκευση γιατρών στα νοσοκομεία μας και μά-
λιστα αφιλοκερδώς και χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από
το Υπουργείο Υγείας, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση φοι-
τητών από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καταδεικνύει ότι υπάρ-
χει τρόπος και δυνατότητα συνεργασίας και σταδιακής και
νομοθετημένης μετατροπής των κλινικών σε πανεπιστημια-
κές για το καλό των ασθενών και της αναβάθμισης της ια-
τρικής στην Κύπρο.

Καταλήγοντας, ο Κλάδος απευθύνει ύστατη έκκληση στον
Υπουργό Υγείας να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για
άμεση παγοποίηση του θέματος και ανάκληση της σχετικής
εγκυκλίου και με σεβασμό στους θεσμούς και τη νομιμότητα
να προχωρήσει άμεσα σ’ ένα ουσιαστικό και καλόπιστο διά-
λογο με όλους τους εμπλεκόμενους, με στόχο την κατάληξη
σε κοινά αποδεκτές ρυθμίσεις για διασφάλιση της ομαλότη-
τας στα κρατικά νοσηλευτήρια.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα μέλη του Κλάδου Ιατρών σε
συνεννόηση και με την Κεντρική Γραμματεία της Οργάνω-
σης μας δε θα συμμορφωθούν προς τις εγκύκλιες οδηγίες
του Υπουργείου Υγείας και η αντίδραση του Κλάδου θα είναι
άμεση και δυναμική. n

Προχθές Δευτέρα οι ιατροί
στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Λευκωσίας κατήλθαν σε
τρίωρη στάση εργασίας
όταν καθηγητής του Πανε-
πιστημίου πήγε στο Νοσο-
κομείο για να αναλάβει κα-
θήκοντα. Η συνέχιση μέ-
τρων αναβλήθηκε για μια
βδομάδα για να πραγματο-
ποιηθούν σχετικές μελέτες
και διαβουλεύσεις.


