
Ηνέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με
τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακκιντζί την
περασμένη Κυριακή και Δευτέρα στην Ελβετία  δεν

οδηγήθηκε όπως αναμενόταν σε οριστικοποίηση των θετι-
κών εξελίξεων που είχαν επιτευχθεί πριν μια βδομάδα και δεν
υπήρξε κατάληξη σε συμφωνία για την  εδαφική πτυχή  που
θα διάνοιγε ελπιδοφόρα διαδικασία  και για οριστική συμ-
φωνία επίλυσης τους εθνικού μας προβλήματος. 

Την αποτυχία των προσπαθειών για συμφωνία ανακοί-
νωσε στα ΜΜΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος πρό-
σθεσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  και γενικά η Ελλη-
νοκυπριακή πλευρά στις συνομιλίες δεν είναι καθόλου
ευτυχής για τις εξελίξεις. 

Είπε χαρακτηριστικά ότι «η  βραδιά της Κυριακής δεν ήταν
μια καλή βραδιά για την πατρίδα μας, δεν είμαστε καθόλου
ευτυχείς και ειλικρινά λυπούμαστε που ως αποτέλεσμα  της
τουρκικής στάσης δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί μια
πολλά υποσχόμενη διαδικασία που μέχρι σήμερα, μέσα από
μια πολύ παραγωγική διαπραγμάτευση, έχει οδηγήσει σε
πολύ θετικές εξελίξεις για το σύνολο του κυπριακού λαού,
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους». 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην κριτική
για την ΕΚ πλευρά από τον εκπρόσωπο του κ. Ακκιντζί,  η
οποία, είπε,  είναι καταδικαστέα και σε καμία απολύτως πε-
ρίπτωση δεν αντικατοπτρίζει ότι έγινε στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων παρόλο που πρόσθεσε ότι με την εξέλιξη της

συνάντησης η πλευρά μας
δεν είναι  καθόλου ευτυχής,
αλλά δεν θα προβεί  σε παι-
γνίδι επίρριψης ευθυνών. 

Η ΕΚ πλευρά, διακήρυξε ο
εκπρόσωπος είναι σταθερά
αποφασισμένη να συνεχίσει
τις προσπάθειες για τερματι-
σμό της κατοχής και επανέ-
νωση της πατρίδας μας.
Εμείς επιθυμούμε περισσό-
τερο από οποιοδήποτε άλλο
τον τερματισμό της απαρά-
δεκτης κατάστασης πραγμά-
των και θα κάνουμε ότι είναι
δυνατό για να πετύχουμε τον στόχο μας, όσες δυσκολίες,
όσα προβλήματα και αν υπάρχουν. Ποτέ δεν θεωρούσαμε ότι
θα ήταν εύκολη η προσπάθεια. 

Είναι  ξεκάθαρη η πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,  τόσο από τις
ίδιες τις επίσημες δηλώσεις του όσο και από τα αποτελέ-
σματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ότι είμαστε στα-
θερά αποφασισμένοι να συνεχίσουμε  την προσπάθεια για
να φτάσουμε στο στόχο του τερματισμού της κατοχής και
της επανένωσης της πατρίδας μας. 

Οι εξελίξεις στη δεύτερη  συνάντηση στην  Ελβετία ανέ-

τρεψαν τις προσδοκίες για ευνοϊκές εξελίξεις για το σύνολο
του Κυπριακού λαού. 

Εκφράζουμε την απογοήτευση μας για τις αρνητικές εξε-
λίξεις στην Ελβετία αλλά ταυτόχρονα  επαναβεβαιώνουμε
και από δικής μας πλευρά την αποφασιστικότητα μας να μην
ενδώσουμε στην αποτυχία  την οποία αντιμετωπίζουμε ως
μέρος του δύσκολου παιγνιδιού  και θα συνεχίσουμε  να στη-
ρίζουμε τις προσπάθειες  του Προέδρου τις Δημοκρατίας με
πάγιο στόχο  τη  λύση στο πρόβλημα που θα διασφαλίσει για
το σύνολο του Κυπριακού λαού συνθήκες σταθερής προ-
όδου και ευημερίας. n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Χωρίς κατάληξη ολοκληρώθηκαν
οι συνομιλίες στο Μοντ Πελεράν

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε
ότι αποφάσεις για επαναϋπολογισμό
συντάξεων εκδόθηκαν βασιζόμενες σε
αντισυνταγματική νομοθεσία.  σελ. 5

Το Ανώτατο δικαίωσε 
προσφυγές για συντάξεις

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
καν την περασμένη Κυριακή τα εγκαί-
νια του νέου καφεστιατορίου της Ορ-
γάνωσής μας, “Grey Terrace”. σελ. 9

Τις καλύτερες εντυπώσεις 
άφησε το καφεστιατόριό μας

Μέρα τιμής για τον ήρωα Κυριάκο
Μάτση η 19η Νοεμβρίου κάθε χρό-
νου και ειδική τελετή διοργανώνεται
από τους συναδέλφους του στο
Υπουργείο Γεωργίας.   σελ. 16

Τιμήθηκε ο ήρωας Κυριάκος Μάτσης

Έφυγε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κωστής Στεφανόπουλος

Ο μ. Κωστής Στεφανόπουλος με εμφανέστατα συναισθήματα επιδεικνύει αναμνηστικό που του
έδωσε ο ΓΓ ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκος Χατζηπέτρου στα πλαίσια επίσκεψης στην Αθήνα για τη διδυμο-
ποίηση ΠΑΣΥΔΥ-ΑΔΕΔΥ. Αριστερά ο Πρόεδρος ΑΔΕΔΥ Γιάννη Κουτσούκος.

Σε ηλικία 90 ετών
έφυγε από τη ζωή ο
βετεράνος πολιτικός

Κωνσταντίνος Στεφανό-
πουλος, που υπηρέτησε ως
Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας από το 1995
έως το 2005. Η δεύτερη θη-
τεία του έληξε στις 12 Μαρ-
τίου 2005.  Έκτοτε αποχώ-
ρησε οριστικά από την
πολιτική.

Προηγουμένως, υπήρξε
βουλευτής Αχαΐας με την
ΕΡΕ (1964-67), την Νέα Δη-
μοκρατία (1974-85) και την 

Συνέχεια στη σελ. 3
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Κατάσταση υγείας και ασθένειες
στην Ευρωπαϊκή Έρευνα Υγείας, 2014

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη

θέση Πρωτοκολλητή, Δικαστική Υπηρεσία,
από τις 15 Νοεμβρίου 2016: Κυριακή Παρα-
σκευά, Αντριανή Σιακαλλή, Ανδρέας Τσερ-
κέζος, Χριστόδουλος Χαραλάμπους, Χρι-
στιάνα Χρυσοστόμου.

Η Δέσποινα Σολωμή-Χαραλαμπίδου διο-
ρίζεται στη θέση Διευθύντριας Ανώτερης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, αναδρομικά από τις 15
Απριλίου 2006 μέχρι την 1η Απριλίου 2010,
ημερομηνία κατά την οποία με το νομικό κα-
θεστώς που ίσχυε τότε θα αφυπηρετούσε
από τη Δημόσια Υπηρεσία.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Η Βαλεντίνη Συλβέστρου-Γεωργιάδου,
Ανώτερος Γραμματέας Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών, προάγεται στη θέση Πρώτου
Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών,
από την 1η Νοεμβρίου 2016.

Η κ. Γεωργία Νεοφύτου, Λειτουργός Διε-
θνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων,
προάγεται στη θέση Λειτουργού Διεθνών
Σχέσεων Α΄, από την 1η Νοεμβρίου 2016.

Η Αντιγόνη Χάσικου, Λειτουργός Ερευ-
νών, Μελετών και Εκδόσεων (Τομέας Ερευ-
νών και Μελετών), Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, προάγεται στη θέση Λειτουργού Ερευ-
νών, Μελετών και Εκδόσεων Α΄ (Τομέας
Ερευνών και Μελετών), από την 1η Νοεμ-
βρίου 2016.

Η Χριστίνα Πίττα, Λειτουργός Γεωργικών
Ερευνών Α΄, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευ-
νών, προάγεται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Γεωργικών Ερευνών, αναδρομικά
από τις 15 Οκτωβρίου 2011.

Ο Θεμιστοκλής Μ. Κυριάκου, Λειτουργός
Επιθεώρησης Εργασίας, 1ης Τάξης, Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας, προάγεται στη μό-
νιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρη-
σης Εργασίας, από την 1η Νοεμβρίου 2016.

Ο Ιωάννης Πίσσης, Ανώτερος Επιθεωρη-

τής Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας, προάγεται στη θέση Πρώτου Επιθεω-
ρητή Εργασίας, από την 1η Νοεμβρίου 2016.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Προγραμματι-
σμού Α', Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυ-
ξης, προάγονται στη θέση Ανώτερου Λει-
τουργού Προγραμματισμού, από την 1η Νο-
εμβρίου 2016: Άντζελα Δρουσιώτου, Ανθή
Φιλιππίδου.

Η Παντελίτσα Χατζηβασίλη, η οποία αφυ-
πηρέτησε πρόωρα από τη Δημόσια Υπηρε-
σία από την 1η Αυγούστου 2013 και είχε
προαχθεί από την 1η Αυγούστου 2012 στη
θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού και της
οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυ-
ρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, προ-
άγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από την
1η Αυγούστου 2012 μέχρι την πρόωρη αφυ-
πηρέτησή της.

Η Παναγιώτα Κίτσιου, η οποία αφυπηρέ-
τησε πρόωρα από τη Δημόσια Υπηρεσία από
τις 24 Σεπτεμβρίου 2013 και είχε προαχθεί
από την 1η Αυγούστου 2012 στη θέση Ανώ-
τερου Ιατρικού Λειτουργού και της οποίας η
πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε
από το Ανώτατο Δικαστήριο, προάγεται
στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1η Αυ-
γούστου 2012 μέχρι την πρόωρη αφυπηρέ-
τησή της.

Η Ειρήνη Αντωνίου-Παπαπέτρου, η οποία
είχε προαχθεί από την 1η Αυγούστου 2012
στη θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού και
της οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα
ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο,
προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από
την 1η Αυγούστου 2012.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ο Άγγελος Ρήγας, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης (Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας,
με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία),
αφυπηρέτησε από τις 7 Νοεμβρίου 2016.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΠΟΙΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Πρώτου Φαρμακοποιού, Φαρμα-
κευτικές Υπηρεσίες. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €41.810,
43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815,
52.616, 54.417, 56.218. 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΤΜΗΜΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕ-
ΤΡΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πέντε κενές
μόνιμες θέσεις Ανώτερου Κτηματολογικού
Λειτουργού, Τμήμα Κτηματολογίου και Χω-
ρομετρίας. Δύο θέσεις προορίζονται για τον
Κλάδο Εγγραφής, Διακατοχής και Διαχείρι-
σης Κρατικής Γης. Μια θέση προορίζεται για
τον Κλάδο Χαρτογραφίας. Μια θέση προ-
ορίζεται για τον Κλάδο Διοίκησης. Μια θέση
προορίζεται για το Επαρχιακό Κτηματολο-
γικό Γραφείο. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθο-
δοτική Κλίμακα: Α13(ii): €39.013, 40.553,
42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253,
49.793, 51.333.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθο-
δοσία αυτών που θα διοριστούν/προαχθούν
στις πιο πάνω θέσεις εφαρμόζονται οι πρό-
νοιες των περί της μη Παραχώρησης Προ-
σαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων
στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Ερ-

γοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συν-
ταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του
2011 έως 2014. 

Η δημοσίευση των εν λόγω κενών θέσεων
γίνεται ύστερα από την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα
γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογι-
σμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες
των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης
Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύ-
τερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις)
Νόμων του 2013 έως 2015.

Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες, καθώς και τα απαιτούμενα των θέσεων
που προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της 18ης Νοεμβρίου.

Eνόψει πρόσφατης Απόφασης του Ανωτά-
του Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση
60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαι-
τούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνε-
ται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδε-
κτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι
την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αι-
τήσεων.

Αιτήσεις στην ΕΔΥ μέχρι τις 12 Δεκεμ-
βρίου 2016.

Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλή-
λων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην
προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση,
απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημό-
σιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οι-
κείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα
οποία υπηρετούν. 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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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΗΣτατιστική Υπηρεσία έχει εκδώσει
την ειδική έκθεση ‘Ευρωπαϊκή
‘Έρευνα Υγείας 2014’, στην οποία πε-

ριλαμβάνονται μεταξύ άλλων στοιχεία σχε-
τικά με την κατάσταση υγείας του πληθυ-
σμού, τις μακροχρόνιες ασθένειες, τα ατυχή-
ματα, τη φυσική κατάσταση, την
αυτοεξυπηρέτηση αναγκών, τη συναισθημα-
τική κατάσταση, τη χρήση υπηρεσιών
υγείας, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλ-
κοόλ και άλλα γενικά στοιχεία υγείας.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας
είναι τα ακόλουθα:

• Ποσοστό 81,2% του πληθυσμού ηλικίας
15 ετών και άνω θεωρεί την κατάσταση
υγείας του πολύ καλή ή καλή, 13,6% μέτρια
και 5,2% κακή ή πολύ κακή.

• Οι συχνότερες μακροχρόνιες ασθένειες
που παρουσιάζονται ανάμεσα στον πληθυ-
σμό είναι η υπέρταση, οι παθήσεις στη μέση
ή άλλα χρόνια προβλήματα μέσης, οι παθή-
σεις του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα
του αυχένα, οι αλλεργίες, ο διαβήτης, η
οστεοαρθρίτιδα, το άσθμα, κτλ. 

• Ποσοστό 82,2% των ερωτηθέντων 65
ετών και άνω είναι σε θέση να διεκπεραιώνει
όλες τις καθημερινές προσωπικές δραστη-

ριότητες όπως το φαγητό, το να κάθονται
και να σηκώνονται από το κρεβάτι, το ντύ-
σιμο, το μπάνιο και τη χρήση τουαλέτας,
χωρίς καμιά δυσκολία.

• Το ποσοστό του πληθυσμού που έχει νο-
σηλευτεί σε νοσοκομείο κατά τους τελευταί-
ους 12 μήνες ως εσωτερικός ασθενής ανέρ-
χεται στο 7,6%. 

• Κατά την περίοδο των 12 τελευταίων
μηνών ποσοστό 62,0% του πληθυσμού επι-
σκέφθηκε ειδικό ιατρό ή χειρούργο και
12,4% γενικό ή οικογενειακό ιατρό.

• Το ποσοστό του πληθυσμού που έχει επι-
σκεφθεί οδοντίατρο ή ορθοδοντικό κατά
τους τελευταίους 12 μήνες ανέρχεται στο
45,2%.

• Χρήση φαρμάκων κατόπιν συνταγής για-
τρού, κατά τις τελευταίες 2 βδομάδες, έγινε
από το 32,8% του πληθυσμού.

• Μεταξύ του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών
και άνω, η πλειοψηφία 70,9%, δήλωσε ότι
δεν καπνίζει καθόλου, ενώ ποσοστό 25,7%
δήλωσαν ότι καπνίζουν καθημερινά και 3,4%
καπνίζουν περιστασιακά.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη μόνο σε ηλε-
κτρονική μορφή δωρεάν στην ιστοσελίδα
της Στατιστικής Υπηρεσίας. n

Έκτακτο Επίδομα Χριστουγέννων
αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε
την παραχώρηση έκτακτου Χριστου-
γεννιάτικου επιδόματος για τους δι-

καιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή-
ματος (ΕΕΕ), τους λήπτες δημοσίου βοηθή-
ματος, τους εγκλωβισμένους και τα παιδιά
εγκλωβισμένων, για το 2016, ως ακολούθως:

• Στους δικαιούχους ΕΕΕ που είναι δι-
καιούχοι κατά τον Δεκέμβριο 2016, ποσό
που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγ-
κών της οικογένειάς τους για τον μήνα Δε-
κέμβριο 2016, με τον τρόπο που αυτές υπο-
λογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι δια-
βίωσης όπως αυτό προνοείται στη σχετική
νομοθεσία.

• Στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος,

ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών
αναγκών της οικογένειας τους για τον μήνα
Δεκέμβριο 2016, με τον τρόπο που αυτές
υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι
διαβίωσης όπως αυτό προνοείται στη νομο-
θεσία.

• Στους εγκλωβισμένους, ποσό ίσο με το
επίδομα εγκλωβισμένου του μηνός Δεκεμ-
βρίου 2016, και

• Στα παιδιά εγκλωβισμένων, τα οποία δια-
μένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοι-
τούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνά-
σιο Ριζοκαρπάσου, ποσό ίσο με το επίδομα
που θα τους παραχωρηθεί για τον μήνα Δε-
κέμβριο 2016. n
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Aπόψεις και σχόλια

ΔΗΑΝΑ (1985-89) κεντροδεξιό κόμμα που
ο ίδιος ίδρυσε και του οποίου ηγήθηκε. Από
το 1974 μέχρι το 1981 χρημάτισε διαδοχικά
υπουργός Εσωτερικών (1974-76), Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών (1976-77) και Προεδρίας της
Κυβερνήσεως (1977-81) στις κυβερνήσεις
του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Γε-
ωργίου Ράλλη.

Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος υπήρξε
ο πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-
κρατίας που πραγματοποίησε επίσημη επί-
σκεψη στην Κύπρο.  Τον Ιούνιο του 1998 τον
υποδέχθηκε ο στο αεροδρόμιο Λάρνακας ο
Πρόεδρος Κληρίδης με τον κ. Στεφανό-
πουλο να δηλώνει:  «Η Ελλάδα δεν μπορεί
να εγκαταλείψει τον ίδιο τον εαυτό της.
Διότι Κύπρος είναι Ελλάδα». 

Τα τελευταία χρόνια της προεδρίας του
είχε κερδίσει πολύ υψηλή δημοτικότητα.  Το
ήθος του, η μετριοφροσύνη και o καθαρός

και μεστός του λόγος αφενός τον έκαναν
ιδιαίτερα αγαπητό στο λαό και αφετέρου
τον βοήθησαν να διατηρήσει καλές σχέσεις
με όλο το πολιτικό φάσμα και ιδιαίτερα με
τον Κώστα Σημίτη, που ήταν πρωθυπουρ-
γός από το 1996 έως το 2004.

Η ευρεία αποδοχή του αντικατοπτρίζεται
στις δηλώσεις που έγιναν αμέσως μετά  την
ανακοίνωση του θανάτου του, από τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον
Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχη-
γούς.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος χαρακτήρισε τον
Κ. Στεφανόπουλο «υπόδειγμα ανιδιοτελούς,
αξιοπρεπούς και συνεπούς υπηρέτησης του
δημόσιου συμφέροντος».  Ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «ο εκλιπών,
υπήρξε ένας πολιτικός με ηθική και υψηλό
όραμα για την κοινωνία, την οποία υπηρέ-
τησε, κατά τη μακρά πολιτική του διαδρομή,

με γνώμονα πάντα το συμφέρον της χώρας».
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης, μόλις πληροφορήθηκε
την απώλεια του πρώην Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου, έκανε
την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Κωστής Στεφανόπουλος άφησε ανεξί-
τηλο το πέρασμά του στη δημόσια ζωή της
πατρίδας μας. Ως Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας άσκησε υποδειγματικά τα καθήκοντά
του και αγαπήθηκε από την συντριπτική
πλειοψηφία των Ελλήνων που στο πρόσωπό
του είδαν έναν Πρόεδρο προσιτό, σεμνό, φι-
λικό, ακέραιο και απολύτως προσηλωμένο
στο πνεύμα του Συντάγματος.

Ο Κωστής Στεφανόπουλος αφήνει πίσω
του ένα πρότυπο εντιμότητας, ήθους και
ακεραιότητας, ένα υπόδειγμα πολιτικού που
με τη διαδρομή του κέρδισε την εκτίμηση και
αναγνώριση φίλων και αντιπάλων».

Ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θε-

οδωράκης ανέφερε μέσω του Twitter ότι ο
πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, περνά
στην Ιστορία με το έργο του. «Ο Κωστής
Στεφανόπουλος αφήνει παρακαταθήκη το
πολιτικό ήθος που δίδαξε και την πολιτική
αλήθειας που άσκησε».

Από την πλευρά της η πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά εξέφρασε τα συλ-
λυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόν-
τος και έκανε λόγο για έναν Πρόεδρο της
Δημοκρατίας που τίμησε τη χώρα και ο
οποίος ταυτίστηκε με το ήθος, τη σοβαρό-
τητα και τη συναίνεση.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας για τον θά-
νατο του πρώην προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου, τό-
νισε ότι «αποτέλεσε υπόδειγμα συνεπούς και
αξιοπρεπούς υπηρέτησης του δημοσίου συμ-
φέροντος». n

Τσίπρας: Λειτουργώντας πλέον ως πρω-
θυπουργός

Η τωρινή κυβέρνησή του δεν θυμίζει σε τί-
ποτα τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που

είχαν ως κεντρική μέ-
ριμνα όχι να αντιμε-
τωπίσουν προβλή-
ματα, αλλά να πεί-
σουν απλώς ότι
έχουν «αριστερή φυ-
σιογνωμία». Η τω-
ρινή κυβέρνηση δεί-

χνει να σχηματίστηκε για να φέρει κάποια
αποτελέσματα στην πράξη. Όχι για να υπη-
ρετήσει τα όποια κούφια ιδεολογήματα.
Αυτή είναι η πιο τολμηρή πολιτική υπέρβαση
του ίδιου του Τσίπρα.

Ο Τσίπρας σταδιακά, ούτως ή άλλως, ωρί-
μαζε. Με κόστος πάντως για τη χώρα. Τώρα
όμως φαίνεται να κάνει ένα άλμα υπό την
πίεση ασφυκτικών συγκυριών. Ως πρωθυ-
πουργός βρέθηκε σε δύο σταυροδρόμια. Το
πρώτο προέκυψε από την άφρονα επιλογή
που έκανε στο πρόσωπο του Βαρουφάκη. Η
χώρα έφθασε ένα βήμα πριν από την κατα-
στροφή. Προστέθηκε επίσης η εξωφρενική
απόφαση για δημοψήφισμα. Τελικά ο Τσί-
πρας μπροστά στο «σοκ και δέος» που ήταν
προ των πυλών, συνήλθε. Αναδιπλώθηκε.
Συμβιβάστηκε, με πρόσθετο κόστος για τη
χώρα και για τον ίδιο, όταν κέρδιζε (τραυμα-
τισμένος) τις εκλογές. Τότε βεβαίως είχε πε-
ρίσσευμα πολιτικού κεφαλαίου. Όμως μετά
ήρθε ο λογαριασμός. Ό,τι κεφάλαιο του απέ-
μενε, έγινε φτερό στον άνεμο. Ο Τσίπρας
βρέθηκε λίγο πριν από τον πρόσφατο ανα-
σχηματισμό στην πιο δεινή θέση του. Είχε
μπει σε δρόμο χωρίς επιστροφή.

Τούτο ήταν το δεύτερο σταυροδρόμι του.
Ο ανασχηματισμός έπρεπε να οδηγήσει σε
ουσία και άρα σε νέα διαδρομή. Πολλοί πρω-
θυπουργοί σε τέτοιες περιπτώσεις κάνουν
κινήσεις για την κίνηση. Περιστρέφονται
γύρω από τον εαυτό τους. Και βυθίζονται
αύτανδροι. Με το κομματικό συνέδριο να
είναι κοντά στον επιχειρούμενο ανασχημα-
τισμό, ο μέγιστος κίνδυνος για τον Τσίπρα
θα ήταν «να αφουγκραστεί το κόμμα του».

Αυτή θα ήταν η καταστροφή του. Άλλωστε,
τον κομματικό μικρόκοσμο άκουγε μέχρι
τώρα. Τελικά απέδειξε ότι, τη δωδεκάτη
ώρα, συνέρχεται. Τα ένστικτα αυτοσυντήρη-
σής του πείθουν ότι, έστω και φθειρόμενος,
είναι «εδώ για να μείνει», άποψη που έχω
διατυπώσει από καιρό.

Η μεγάλη επιτυχία του ανασχηματισμού
είναι πως ο Τσίπρας αγνόησε τη βούληση
των συνέδρων του ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργοί που
έβαζαν εμπόδια στις μεταρρυθμίσεις αντικα-
ταστάθηκαν. Άλλοι που λειτουργούσαν
άκριτα και συγκρουσιακά (λ.χ. στην αντιπα-
ράθεση με τον μετριοπαθή Αρχιεπίσκοπο)
παραμερίστηκαν. Σε όλους τους κρίσιμους
τομείς επελέγησαν υπουργοί, που θα συνερ-
γαστούν με τους εταίρους και αντιλαμβά-
νονται την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και προ-
σέλκυσης επενδύσεων. Ο τομέας της οικο-
νομικής αποτελεσματικότητας επικράτησε
των δογμάτων και δοξασιών. Άλλωστε, εδώ
κρίνεται η τύχη του Τσίπρα.

Ορθότατη υπήρξε η μη υπουργοποίηση
«πασοκογενών» στελεχών. Η μεγάλη μάζα
των άστεγων κεντρώων και κεντροαριστε-
ρών ψηφοφόρων έχουν γυρίσει την πλάτη σε
οτιδήποτε παραπέμπει στο τοξικό «πολιτικό
προϊόν», που είναι το ΠΑΣΟΚ και τους πε-
ριφερόμενους εκπροσώπους του. Θέλουν
νέους, άφθαρτους ανθρώπους με ήθος και
προσόντα και όχι βαρίδια. Αυτό ο Τσίπρας
άργησε να το καταλάβει. Ο πρωθυπουργός
μόνο με ένα νέο προσωπικό θα προσεγγίσει
την Κεντροαριστερά στην οποία σαφέστατα
απευθύνεται ο ανασχηματισμός.

Μετά από σωρεία λαθών λοιπόν, ο Τσί-
πρας έκανε μια εύστοχη στρατηγική επιλογή
στον ανασχηματισμό του. Φυσικά, ουδείς
γνωρίζει πώς θα λειτουργήσει το σχήμα.
Όμως δύσκολα θα είναι χειρότερο από το
προηγούμενο, όπου οι «προβληματικοί»
κραύγαζαν με την παρουσία τους. Ξαφνικά
ο Τσίπρας αρχίζει να συμπεριφέρεται όχι
μόνο ως κομματικός ηγέτης, αλλά κυρίως ως
πρωθυπουργός. Άλλωστε, ως αμιγώς κομ-
ματικός ηγέτης δεν έχει πλέον καμία τύχη. Η
πολιτική τύχη του κρίνεται από τις δικές του
επιλογές, με δεδομένο ότι η αξιωματική αν-

τιπολίτευση αδυνατεί να ξεφύγει από τη
συγκρουσιακή λογική της και καταλήγει
απλώς στο να είναι «το μη χείρον». Μένει
πάντως να αποδειχθεί αν το διαφαινόμενο
άλμα ενηλικίωσης θα έχει συνέχεια. Καθώς
οι προκλήσεις για τη χώρα παραμένουν με-
γαλύτερες από τις δυνατότητες όλων των
κομμάτων και των ηγεσιών τους.

Γιάννης Λούλλης,
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 13.11.2016

l Ευχόμαστε το νέο κυβερνητικό σχήμα να
λειτουργήσει θετικά για την Ελλάδα και
τον ελληνικό λαό. 
 

?
Η ανησυχία για την Ευρώπη 

Με τα ερωτηματικά να παραμένουν ως
προς το ποια πορεία θα ακολουθήσει η Αμε-

ρική του Ντόναλντ
Τραμπ, η ανησυχία
στην Ευρώπη αυξά-
νεται τώρα και ως
προς τη δική της
τύχη, καθώς οι επι-
κείμενες εκλογικές
αναμετρήσεις σε
χώρες-κλειδιά έχουν

δημιουργήσει ένα κλίμα πολιτικής αβεβαι-
ότητας. Το προειδοποιητικό καμπανάκι για
μία ακόμη κρίση σήμανε προ ημερών με την
κατηγορηματική δήλωση του ιταλού πρωθυ-
πουργού Ματέο Ρέντσι ότι θα παραιτηθεί
στην περίπτωση που οι ψηφοφόροι πουν
«όχι» στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο δη-
μοψήφισμα της 4ης Δεκεμβρίου, ενώ την ίδια
ημέρα αναμένεται η εκλογή στην Αυστρία
του ακροδεξιού Νόρμπερτ Χόφερ. Μετά τη
Βρετανία και το Βrexit, η Ιταλία θα καταστεί
έτσι η δεύτερη μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης θύμα της γενικότερης οικονομι-
κής και κοινωνικής αναταραχής που επικρα-
τεί εδώ και καιρό στον ευρωπαϊκό χώρο και
που δίνει τροφή στον λαϊκισμό και στον
εθνικισμό.

Και μπορεί η κατάσταση στην Ιταλία να
αποτελέσει ένα νέο τεράστιο πλήγμα για την
ήδη κλονιζόμενη σταθερότητα στην Ευ-

ρώπη, το καίριο όμως ερώτημα παραμένει ως
προς το ποιες θα είναι τελικά οι πολιτικές
εξελίξεις στο δίδυμο που καθορίζει την πο-
ρεία της όλο και πιο αμφίβολης ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Πρόκειται φυσικά για τη Γαλ-
λία και τη Γερμανία, τις δύο χώρες που θα
βρεθούν αντιμέτωπες με κρίσιμες εκλογικές
αναμετρήσεις μέσα στο 2017. Ήδη στη Γαλ-
λία διεξάγεται αυτή την Κυριακή ο πρώτος
γύρος των προκριματικών εκλογών του κεν-
τροδεξιού κόμματος «Οι Ρεπουμπλικάνοι»
και πολλοί θεωρούν ότι αυτός που θα εκλε-
γεί τώρα θα είναι και ο επόμενος πρόεδρος
της Γαλλίας. Με το δεδομένο ότι θα έχει να
αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο της προ-
εδρικής εκλογής, τον ερχόμενο Μάιο, τη
Μαρίν Λεπέν, συγκεντρώνοντας τις ψήφους
όλων όσοι αντιτίθενται στην υποψήφια του
ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου. Σύμφωνα
μάλιστα με όλες τις τωρινές δημοσκοπήσεις,
το πρόσωπο αυτό θα είναι ο μετριοπαθής
κεντροδεξιός Αλέν Ζιπέ.

Βέβαιο είναι εξάλλου ότι οι Σοσιαλιστές
δεν έχουν απολύτως καμία ελπίδα μετά την
καταστροφική θητεία του Φρανσουά Ολάντ,
ο οποίος μάλλον δεν θα είναι και πάλι υπο-
ψήφιος. Αντίθετα, το πιθανότερο είναι να
είναι και πάλι υποψήφια η Άνγκελα Μέρκελ
(που αναδεικνύεται ως η σοβαρότερη πολι-
τικός στην Ευρώπη την περίοδο αυτήν) στις
βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Σε-
πτεμβρίου στη Γερμανία, μετά τη συμφωνία
με τους Σοσιαλδημοκράτες για την ανάδειξη
στην προεδρία της χώρας του Σοσιαλιστή
νυν υπουργού Εξωτερικών Φραντς Βάλτερ
Σταϊνμάγερ. Αυτό σημαίνει ότι η συμμαχία
Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρα-
τών θα παραμείνει σε ισχύ, με την προοπτική
να επανέλθει στην εξουσία. Αν συμβεί αυτό
και κατορθώσει ο Ζιπέ να ανορθώσει το γόη-
τρο της Γαλλίας, τότε σε συνεργασία με τη
Μέρκελ ίσως καταφέρουν να αποτρέψουν
την πορεία προς την καταστροφή της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 20.11.2016

l Ίδωμεν.

Έφυγε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος
Συνέχεια από σελ. 1
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Δημοσιεύουμε πιο κάτω εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου (Αρ. 1761)
η οποία ενημερώνει για τις νέες διευ-

θετήσεις για την άδεια μητρότητας γυναικών
κρατικών  υπαλλήλων περιλαμβανομένων
των έκτακτων και υπαλλήλων με σύμβαση.

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επι-
θυμώ να σας πληροφορήσω ότι, η πρακτική
που ακολουθείται σήμερα για τη διευθέτηση
των απολαβών των κρατικών υπαλλήλων σε
σχέση με το επίδομα μητρότητας που κατα-
βάλλεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κατά την περίοδο της άδεια μη-
τρότητας θα διαφοροποιηθεί.
Α. Πολιτική διευθέτησης απολαβών
κατά την περίοδο της άδειας μητρότη-
τας

Σήμερα, για τις δώδεκα πρώτες εβδομάδες
της άδειας μητρότητας καταβάλλονται στις
υπαλλήλους πλήρεις απολαβές και με την
επάνοδο τους στην εργασία, αποκόπτεται σε
μηνιαίες δόσεις το ποσό του επιδόματος μη-
τρότητας που έχει καταβληθεί από τις Υπη-
ρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά
τις δώδεκα πρώτες εβδομάδες της άδειας μη-
τρότητας.

Η πρακτική της ταυτόχρονης πληρωμής
της πλήρους μισθοδοσίας και του επιδόμα-
τος μητρότητας για τις δώδεκα πρώτες εβδο-
μάδες της άδειας μητρότητας δημιουργεί αυ-
ξομειώσεις στη μισθοδοσία των υπαλλήλων,
υπό τη μορφή υπερπληρωμών κατά την πε-
ρίοδο των δώδεκα πρώτων εβδομάδων και
αποκοπών με την επάνοδο τους στην εργα-
σία.

Η νέα πρακτική προνοεί την καταβολή μέ-
ρους των απολαβών της υπαλλήλου για τις
πρώτες 12 εβδομάδες της άδειας μητρότη-
τας, έτσι ώστε μαζί με το επίδομα μητρότη-
τας, να συμπληρώνονται οι πλήρεις απολα-
βές της υπαλλήλου, σύμφωνα με τις πρό-
νοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, η νέα αυτή διευθέτηση
προϋποθέτει τα εξής:

(α) Για τις δώδεκα πρώτες εβδομάδες της
άδειας μητρότητας, για τις οποίες έχει υπο-

λογισθεί ότι, το ύψος του επιδόματος μη-
τρότητας που καταβάλλεται από τις Υπηρε-
σίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέρχεται πε-
ρίπου στο 80% του ακαθάριστου μηνιαίου 
μισθού, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρα-
τίας θα καταβάλλει το υπόλοιπο 20%, απο-
κόπτοντας για την εν λόγω περίοδο το 80%
των απολαβών της.

(β) Δεν θα γίνεται οποιαδήποτε αποκοπή
του επιδόματος μητρότητας από τη μηνιαία
μισθοδοσία μετά τη λήξη της άδειας μητρό-
τητας, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, εφόσον
δεν θα υπάρχει πλέον υπερπληρωμή μισθο-
δοσίας.

(γ) Τυχόν μικρές διαφορές που θα προκύ-
πτουν σε σχέση με το επίδομα μητρότητας
θα τακτοποιούνται με τη λήξη της άδειας μη-
τρότητας και αφού εξασφαλιστεί από τις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων το τε-
λικό ποσό του επιδόματος μητρότητας που
θα έχει καταβληθεί.

(δ) Για την περίοδο μεταξύ της 13ης και
18ης εβδομάδας της άδειας μητρότητας, η
υπάλληλος δεν θα δικαιούται, όπως ισχύει
και σήμερα, απολαβές πέραν του επιδόματος
μητρότητας που λαμβάνει από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(ε) Στις περιπτώσεις όπου το επίδομα μη-
τρότητας ή/και η διάρκεια της άδειας μητρό-
τητας διαφέρουν από τη συνήθη πρακτική,
θα γίνεται ανάλογος χειρισμός.
Β. Διαδικασίες διευθέτησης απολαβών
κατά την περίοδο της άδειας μητρότη-
τας

Η λογιστική εργασία, που αφορά στα θέ-
ματα διευθέτησης των απολαβών των κρα-
τικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της
άδειας μητρότητας, θα διεκπεραιώνεται
πλέον κεντρικά, από το Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας χωρίς την εμπλοκή των
Λογιστηρίων των Υπουργείων, των Τμημά-
των και των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολου-
θείται από τις υπαλλήλους που πρόκειται να
απουσιάσουν με άδεια μητρότητας είναι η
εξής:

(α) Το έντυπο των Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων «Αίτηση για επίδομα μητρότητας»,
εφόσον συμπληρωθεί κατάλληλα από την
υπάλληλο, όπως γίνεται και σήμερα, θα πρέ-
πει να υποβάλλεται είτε δια χειρός είτε να
αποστέλλεται στα κεντρικά γραφεία του Γε-
νικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για
συμπλήρωση / υπογραφή από τον αρμόδιο
λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου της Δη-
μοκρατίας στην πιο κάτω διεύθυνση. Πα-
ράλληλα, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλε-
ται και ηλεκτρονικά στο Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας, στην πιο κάτω ηλεκτρο-
νική διεύθυνση, έτσι ώστε να τυγχάνει άμε-
σου χειρισμού.
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
(Τομέας Μισθών - αίτηση για επίδομα μη-
τρότητας)
Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεν-
τίου, 1441 Λευκωσία
mitrotita@treasuιy.gov.cy
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
22-602418, 22-602395

Υπενθυμίζεται ότι, η έγκαιρη υποβολή της
αίτησης για επίδομα μητρότητας στις Υπη-
ρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι απα-
ραίτητη για την έγκριση της περιόδου άδειας
μητρότητας και την έγκαιρη καταβολή του
επιδόματος μητρότητας.

Ως εκ τούτου, η παραλαβή της αίτησης
από τον αρμόδιο λειτουργό του Γενικού Λο-

γιστηρίου της Δημοκρατίας θα πρέπει να γί-
νεται τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες
πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
αυτής στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, η οποία είναι 21 ημέρες πριν από την
ημέρα που απαιτείται το επίδομα. Νοείται
ότι, σε περίπτωση που η αιτήτρια δεν υπο-
βάλει έγκαιρα την εν λόγω αίτηση στο Γε-
νικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, την ευ-
θύνη για τυχόν απώλεια επιδόματος μητρό-
τητας λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της
αίτηση στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, θα φέρει αποκλειστικά η ίδια.

Η υποβολή της αίτησης στις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα γίνεται από το
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και αν-
τίγραφο της θα αποστέλλεται στην υπάλ-
ληλο ηλεκτρονικά, για ενημέρωση της.

(β) Αντίγραφα των εντύπων μισθοδοσίας,
τα οποία θα ετοιμάζονται κεντρικά από το
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για δι-
ευθέτηση του επιδόματος μητρότητας, θα
αποστέλλονται στο Λογιστήριο του αρμό-
διου Υπουργείου / Τμήματος / Ανεξάρτητης
Υπηρεσίας για σκοπούς ενημέρωσης και
συμφιλίωσης των σχετικών λογιστικών εγ-
γραφών.

Οι πρόνοιες της εγκυκλίου τίθενται σε
εφαρμογή από την 1/1/2017, για τις περι-
πτώσεις που η άδεια μητρότητας αρχίζει από
την 1/1/2017 και μετέπειτα. n 

Νέες Ρυθμίσεις για την Άδεια μητρότητας 

Εν έτει 2016, η παγκόσμια σκηνή στε-
ρείτε ενός καθορισμένου κοινού απο-
δεκτού ορισμού για την βία με βάση το

φύλο. Εν έτει 2016 όπου τα δικαιώματα των
εργαζομένων κατοχυρώνονται βάση νομο-

θεσίας και
μέσω των συλ-
λογικών συμ-
βάσεων, μια
κατηγορία ερ-
γαζομένων πα-
λεύει να βρει
ι σ ο ρ ρ ο π ί α
στην προσω-
πική και επαγ-
γελματική ζωή

μέσω, ανυπέρβλητων κάποιες φορές, εμπο-
δίων. Οι γυναίκες σήμερα δεν νιώθουν
ασφάλεια στην εργασία και δεν πρόκειται να
νιώσουν μέχρι να θεσπιστεί ένα νομοθετικό
πλαίσιο το οποίο θα τις προστατεύει. 

Η βία με βάση το φύλο χαρακτηρίζεται
από οποιαδήποτε πράξη βίας η οποία έχει ως
αποτέλεσμα σημαντική σεξουαλική ή ψυχο-
λογική ζημιά. Η έμφυλη βία μπορεί επίσης να

είναι με την μορφή εξαναγκασμού ή αυθαί-
ρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε στην προ-
σωπική είτε στην δημόσια ζωή. 

Η έμφυλη βία στην εργασία, μπορεί να εμ-
φανίζεται όχι μόνο στο χώρο εργασίας αλλά
ακόμη και στη διαδρομή από και προς το
χώρο εργασίας, στις ακόλουθες μορφές:

• Σωματική κακοποίηση περιλαμβανομέ-
νης της προσβολής, βιαιοπραγίας, απόπειρας
δολοφονίας, ή δολοφονίας

• Σεξουαλική βία περιλαμβανομένου του
βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης

• Σεξουαλική παρενόχληση
• Λεκτική ή σεξιστική επίθεση
• Εκφοβισμός
• Εξαναγκασμός
• Ψυχολογική κακοποίηση και απειλές βίας
•  Οικονομική βία 
• Καταδίωξη
Η έμφυλη βία στην εργασία επηρεάζει τις

γυναίκες με πολλούς και διάφορους τρό-
πους. Μία γυναίκα μπορεί να χάσει την δου-
λειά της επειδή προκάλεσε ένα βίαιο συνά-
δελφο. Μπορεί ακόμη να χάσει τη δουλειά
της επειδή απουσιάζει εξαιτίας περιστατικού

έμφυλης βίας. Η θέση της γυναίκας, η ασφά-
λεια στην δουλειά και η αμοιβή της απειλεί-
ται λόγω του γεγονότος ότι δεν θα μπορεί
να συγκεντρωθεί ή να είναι παραγωγική.
Ακόμη μια γυναίκα μπορεί να ανέχεται βί-
αιες συμπεριφορές από την απελπισία της να
κρατήσει τη δουλειά της. Στις χειρότερες πε-
ριπτώσεις η έμφυλη βία συμβάλλει στο θά-
νατο της ίδιας της υπαλλήλου ή του αγέν-
νητου παιδιού της. 

Ο κίνδυνος να εκτεθεί μία γυναίκα σε έμ-
φυλη βία είναι συχνά μεγαλύτερος σε επαγ-
γέλματα και τομείς όπου η εργασία είναι
αδήλωτη ή αβέβαιη, όπου οι μισθοί είναι χα-
μηλοί, όπου οι εργάτες σταμάτησαν να εν-
τάσσονται σε συντεχνίες ή σταμάτησαν να
δημιουργούνται συντεχνίες  και όπου η ευ-
θύνη της διοίκησης είναι απούσα. 

Ο διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε αν-
δρικά και γυναικεία αυξάνει τον κίνδυνο έκ-
θεσης σε έμφυλη βία, είτε από συναδέλφους
είτε από το ευρύτερο κοινό.  Οι γυναίκες
υπερεκπροσωπούνται στους τομείς της οι-
κιακής εργασίας, των ξενοδοχειακών, της
υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, της

βιομηχανικής ένδυσης, των φυτειών τσαγιού
και λουλουδιών και τέλος στον πάτο της
παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας των πο-
λυεθνικών εταιρειών.  Οι γυναίκες που βρί-
σκονται σε ανδροκρατούμενους τομείς όπως
οι μεταφορές και ο κατασκευαστικός μπο-
ρούν επίσης να παρουσιάζουν περισσότερες
πιθανότητες να βρεθούν αντιμέτωπες με έμ-
φυλη βία.

Στην έμφυλη βία στην εργασία μπορεί να
προστεθεί και η οικογενειακή βία η οποία
επίσης αντικατοπτρίζεται στο χώρο εργα-
σίας, για παράδειγμα μέσω παρατεταμένων
και συχνών απουσιών, χαμηλής συγκέντρω-
σης και παραγωγικότητας ή ακόμη και πα-
ρακολούθηση στο χώρο εργασίας από ένα
βίαιο σύντροφο. 

35% των γυναικών παγκοσμίως βίωσαν
βία σε σωματική ή/και σεξουαλική μορφή.

40%-50% των γυναικών βίωσαν ανεπιθύ-
μητες σεξουαλικές προτάσεις, σωματική
επαφή ή άλλες μορφές σεξουαλικής παρενό-
χλησης στην εργασία. n 
Πηγή: ILO
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Τα γεγονότα
Οι πιο πάνω προσφυγές, καταχωρήθηκαν

εναντίον αποφάσεων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, δια του Γενικού Λογιστηρίου αυτής
(στην περίπτωση της προσφυγής 5672/2013
συμπεριλήφθηκε ως καθ’ ης η αίτηση και η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως συμπράτ-
τουσα, στην έκδοση της προσβληθείσας
απόφασης, με το Γενικό Λογιστήριο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας), οι οποίες κοινοποι-
ήθηκαν στους αιτητές με επιστολές διαφό-
ρων ημερομηνιών, μία για έκαστο αιτητή/ αι-
τήτρια, με αποστολέα τους εν λόγω καθ’ ων
η αίτηση και παραλήπτες έκαστο των αιτη-
τών.

Με τις εν λόγω επιστολές η Κυπριακή Δη-
μοκρατία πληροφορούσε τους αιτητές, ότι
το Γενικό Λογιστήριο, κατ’ εφαρμογή του
περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων
(Γενικές Αρχές) Τροποποιητι-
κού Νόμου του 2012 (Ν. 182
(Ι)/2012), ο οποίος τροποποί-
ησε το άρθρο 3 (α) του περί
Συντάξεων Κρατικών Αξιωμα-
τούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου
του 2011 (88(I)/2011) προχώ-
ρησε (στην περίπτωση της
προσφυγής 5672/2013 σε συ-
νεννόηση με την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου) σε επα-
ναϋπολογισμό των συντάξεων
όσων αξιωματούχων λαμβά-
νουν πέραν της μίας σύνταξης,
ώστε σε όσες περιπτώσεις,
λόγω συνυπολογισμού, προκύ-
πτει περιορισμός των συντά-
ξεων στο ήμισυ των απολαβών
του αξιώματος ή θέσης με τις
υψηλότερες συντάξιμες απο-
λαβές, να αναθεωρείται το
ποσό της σύνταξης που κατα-
βάλλεται, με ισχύ από την
1.1.2013.

Νομικοί ισχυρισμοί 
Κοινή προμετωπίδα των λόγων ακυρώ-

σεως, οι οποίοι προβλήθηκαν και προωθή-
θηκαν ενώπιον του δικαστηρίου με τις ως
άνω προσφυγές, αποτελεί ο ισχυρισμός, ότι
ο Νόμος, αντίκειται στο άρθρο 23 του Συν-
τάγματος, αφού αποστερεί από τους αιτητές
(ήδη αποκρυσταλλωμένα) κεκτημένα τους
συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 

Κατά τους αιτητές, οι οποίοι, όπως και η
πλευρά της καθ’ ης η αίτηση Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, παρέπεμψαν επιμελώς, προς υπο-
στήριξη των εκ του αντιθέτου θέσεων τους,
σε πληθώρα ημεδαπής (του Ανωτάτου Δικα-

στηρίου) αλλά και ευρύτερης νομολογίας
(συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του
Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδος)
και βιβλιογραφίας, βρίσκει πλήρους εφαρ-
μογής, για το ζήτημα της εδώ ισχυριζόμενης
αντισυνταγματικότητας του άρθρου 3 (α)
του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματού-
χων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011
(88(I)/2011), ως τροποποιήθηκε, η απόφαση
(πλειοψηφίας) ημερομηνίας 7.10.2014 της
Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις
συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 740/11
και άλλες Μαρία Κουτσελίνη κ.α. ν. Δημο-
κρατίας, η οποία έκρινε το άρθρο 3 (β) της
ίδιας προαναφερθείσας νομοθεσίας, ως συγ-
κρουόμενο με το άρθρο 23 του Συντάγματος
και, ως εκ τούτου, αντισυνταγματικό. 

Κατά τους ευπαίδευτους συνηγόρους των
αιτητών, η εμβέλεια και τα ευρήματα στην
προαναφερόμενη απόφαση της πλειοψηφίας
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία σε
εκείνη την περίπτωση ασχολήθηκε με την
αναστολή, ως το λεκτικό του άρθρου 3 (β),
καταβολής της σύνταξης των αιτητών ή του
περιορισμού αυτής για όσο χρόνο διαρκεί η
θητεία ή η υπηρεσία τους σε λειτούργημα ή
αξίωμα ή θέση, είναι τέτοια, ώστε να απαν-
τούν πλήρως και ικανοποιητικά στον αντί-

λογο που προέβαλε και στην
παρούσα περίπτωση η
πλευρά της καθ’ ης η αίτηση
Δημοκρατίας στον ισχυρισμό
περί αντισυνταγματικότητας
του εδώ επίδικου άρθρου 3
(α) ως αυτό τροποποιήθηκε
με το Νόμο, λόγω παραβία-
σης του άρθρου 23 του Συν-
τάγματος. 

Οι καθ’ ων η αίτηση, προ-
βάλλοντας τα δικά τους επι-
χειρήματα, εισηγήθηκαν, ότι η
προαναφερθείσα απόφαση
(πλειοψηφίας) της Ολομέ-
λειας, διαφοροποιείται από
την παρούσα περίπτωση.

Στα πλαίσια της Προσφυ-
γής Αρ. 5672/2013 η Κεν-
τρική Τράπεζα της Κύπρου
ήγειρε προδικαστικές ενστά-
σεις όσον αφορά τη φύση της
προσβαλλόμενης πράξης,
αλλά και όσον αφορά τη δι-
καιοδοσία του δικαστηρίου.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας τις επίδικες

διοικητικές πράξεις, μεταξύ άλλων, τόνισε
και τα ακόλουθα:

α. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ορθώς
συμπεριλήφθηκε ως διάδικος στην Προ-
σφυγή Αρ. 5672/2013 ως συμπράττουσα και
σε συνεννόηση με το Γενικό Λογιστήριο της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην έκδοση της
προσβαλλόμενης απόφασης.

Η θέση της Κεντρικής Τράπεζας ότι η προ-
σβαλλόμενη απόφαση στερείται εκτελεστό-
τητας δεν ευσταθεί. Όπως δεν ευσταθεί και

η θέση της ότι το επίδικο ζήτημα δεν αποτε-
λεί απλά χρηματική διαφορά, η οποία, ως τέ-
τοια, θα ενέπιπτε εκτός της αρμοδιότητας
του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, το βα-
σικό κριτήριο, προκειμένου να αποφασιστεί
κατά πόσον μια πράξη εμπίπτει στη σφαίρα
του δημοσίου ή του ιδιωτικού
δικαίου, είναι ο επιδιωκόμενος
με την πράξη σκοπός. Εφόσον
με την εκδιδόμενη υπό του δι-
οικητικού οργάνου πράξη επι-
διώκεται πρωταρχικά η εξυπη-
ρέτηση δημοσίου σκοπού, τότε
η πράξη αυτή εμπίπτει στη
σφαίρα του δημοσίου δικαίου
και μπορεί να προσβληθεί με
προσφυγή δυνάμει του Άρθρου
146 του Συντάγματος.

Το απορρέον εκ του νόμου
δικαίωμα καταβολής απολα-
βών είναι δικαίωμα άρρηκτα
συνδεδεμένο με τη θέση και
την υπηρεσιακή κατάσταση
του υπαλλήλου. Πρόκειται για
αναφαίρετο δημόσιο δικαίωμα
(βλέπε Παπαγιώργης ν. Α.Η.Κ. (1996) 3
Α.Α.Δ. 560), του οποίου η αναγνώριση και ο
προσδιορισμός ανάγονται αποκλειστικά στο
δημόσιο δίκαιο.

β. Εξετάσαμε το ζήτημα με προσοχή και
καταλήξαμε να συμφωνήσουμε με την
πλευρά των αιτητών, ότι όντως η απόφαση
της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
στις συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ.
740/11 και άλλες Μαρία Κουτσελίνη κ.α. ν.
Δημοκρατίας, έχει κρίνει τα εκεί εγειρόμενα
ζητήματα, με τρόπο που δίνει πλήρεις απαν-
τήσεις και σαφή κατεύθυνση για το πώς πρέ-
πει να κριθεί ο συγκεκριμένος λόγος ακύρω-
σης (ισχυριζόμενη παραβίαση του άρθρου 23
του Συντάγματος) και στην παρούσα περί-
πτωση. 

γ. Η πιο πάνω απόφαση της πλειοψηφίας
της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
έκρινε, για τους λόγους που αναλυτικά σε
αυτή επεξηγήθηκαν και, ουσιαστικά απαν-
τώντας στα ίδια επιχειρήματα (και απορρί-
πτοντας τα), τα οποία εγέρθηκαν και ενώ-
πιον μας από τους καθ’ ων η αίτηση, ότι η
«αναστολή» των συνταξιοδοτικών ωφελη-
μάτων των εκεί αιτητών (οι οποίοι ήταν όλοι
λήπτες πέραν της μίας συντάξεων) με βάση
το άρθρο 3 (β) του περί Συντάξεων Κρατι-
κών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου
του 2011 (88(I)/2011), ως τροποποιήθηκε,
έστω για όσο χρονικό διάστημα κατέχουν
άλλο δημόσιο λειτούργημα, αξίωμα ή θέση,
δεν αποτελεί στην ουσία αναστολή των εν
λόγω συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, αλλά
(αντισυνταγματική) οριστική απώλεια του
δικαιώματος τους για σύνταξη, για όσο χρο-
νικό διάστημα διαρκεί η θητεία ή υπηρεσία
τους στις εν λόγω θέσεις.

Έπεται, ότι με την ως άνω απόφαση της
πλειοψηφίας της Ολομέλειας κρίθηκε, ότι
δεν επιτρέπεται, στο πλαίσιο και στα όρια

πάντα των όσων η πλειοψηφία της Ολομέ-
λειας στην ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ-ΙΩΑΝ-
ΝΙΔΟΥ (supra) έχει αναφέρει και το οποίο
δεν διαφέρει ούτε στην παρούσα περίπτωση,
η απώλεια (εν όλω ή εν μέρει) των ήδη απο-
κρυσταλλωμένων συνταξιοδοτικών ωφελη-
μάτων των αιτητών ούτε, έστω και για ένα

συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα, πόσο μάλλον στο διη-
νεκές, όπως στην παρούσα
περίπτωση, δια της εφαρμο-
γής του άρθρου 3 (α) της επί-
δικης νομοθεσίας. 

Στο σημείο αυτό, κρίνουμε
ορθό να επισημάνουμε, ότι
ούτε το επιχείρημα των καθ’
ων η αίτηση μας βρίσκει σύμ-
φωνους, ότι δεν παραβιάζεται
το άρθρο 23 του Συντάγμα-
τος, διότι δεν παρατηρείται
(πλήρης) αποστέρηση των
συνταξιοδοτικών ωφελημά-
των των αιτητών, ενόψει του
ότι τους καταβάλλεται σύν-
ταξη, διαφορετικώς (συν-
)υπολογιζόμενη, έστω και χα-

μηλότερη στο αποτέλεσμα, από αυτή που
ελάμβαναν πριν την θέσπιση του Νόμου.

Στην παρούσα περίπτωση, θεωρούμε ορθό
να υπομνήσουμε αφενός, ότι η συγκεκριμένη
απώλεια για έκαστο εκ των αιτητών δεν
είναι, εν πάση περιπτώσει, με βάση τα στοι-
χεία ενώπιον μας, αμελητέα ή επουσιώδη
και, αφετέρου, το ζήτημα δεν είναι, κατά την
κρίση μας, κατά πόσο η σύνταξη που τελι-
κώς αποδίδεται στους αιτητές είναι ψηλή ή
αρκετή για την αξιοπρεπή διαβίωση τους,
αλλά κατά πόσο είναι ήδη αποκρυσταλλω-
μένο περιουσιακό τους δικαίωμα, με θετική
την απάντηση μας στο εν λόγω ερώτημα.
Θυμίζουμε, ότι το άρθρο 23.1 του Συντάγ-
ματος δεν καλύπτει μόνο την απαγόρευση
της στέρησης του ιδιοκτησιακού δικαιώμα-
τος (εδώ των αποκρυσταλλωμένων συντα-
ξιοδοτικών ωφελημάτων των αιτητών), αλλά
και τον περιορισμό του. 

δ. Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγουμε, ότι
οι προσβαλλόμενες αποφάσεις εκδόθηκαν
βασιζόμενες σε αντισυνταγματική νομοθε-
τική πρόνοια και συγκεκριμένα βασιζόμενες
στο άρθρο 3 (α) του Νόμου 88(I)/2011, όπως
τροποποιήθηκε με το Νόμο 182 (Ι)/2012, το
οποίο παραβιάζει το άρθρο 23 του Συντάγ-
ματος.

ε. Κλείνοντας, τονίζουμε στο σημείο αυτό
ξανά, την αναφορά της πλειοψηφίας της
Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη
Μαρία Κουτσελίνη (supra) στην πάγια,
πλέον, νομολογία του ότι, «Τα δικαστήρια
ασχολούνται μόνο με την συνταγματικότητα
των νόμων και όχι με τα κίνητρα, την πολι-
τική ή τη σοφία τους ή ακόμα τη συμφωνία
τους με τους κανόνες της φυσικής δικαιοσύ-
νης ή τις θεμελιώδεις αρχές της διακυβέρνη-
σης ή το πνεύμα του Συντάγματος.», νομο-
λογία, η οποία, αυτονόητα, δεσμεύει και
εφαρμόζεται και από το παρόν Δικαστήριο. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Συν. υποθέσεις  αρ. 5672, 5673,
5713, 5714 & 5682/2013

Αυξέντης Αυξεντίου κ.ά.  
v. 

Δημοκρατίας

15 Νοεμβρίου, 2016

Το ζήτημα δεν
είναι κατά πόσο η
σύνταξη που τελι-
κώς αποδίδεται
στους αιτητές
είναι ψηλή ή αρ-
κετή για την αξιο-
πρεπή διαβίωση
τους, αλλά κατά
πόσο είναι ήδη
αποκρυσταλλω-
μένο περιουσιακό
τους δικαίωμα, με
θετική την απάν-
τηση μας στο εν
λόγω ερώτημα.

Τα δικαστήρια
ασχολούνται μόνο
με την συνταγμα-
τικότητα των
νόμων και όχι με
τα κίνητρα, την
πολιτική ή τη
σοφία τους ή
ακόμα τη συμφω-
νία τους με τους
κανόνες της φυσι-
κής δικαιοσύνης.
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Από την Υπηρεσία Προστασίας Κατα-
ναλωτή επιβλήθηκε διοικητικό πρό-
στιμο ύψους €10.000 στην εταιρεία

Power Publishing Ltd για αθέμιτη εμπορική
πρακτική σε σχέση με την πώληση παιδικών
βιβλίων της σειράς «Μαθαίνω Ζωγραφίζον-
τας».

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σε
συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Προ-
στασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εν-
τόπισε στην αγορά παιδικά βιβλία της σει-
ράς «Μαθαίνω Ζωγραφίζοντας», τα οποία
απευθύνονταν σε παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας και τα οποία ήταν συσκευασμένα σε

διάφανη, σφραγισμένη πλαστική συσκευα-
σία μέσα στην οποία περιεχόταν δώρο 1
DVD. Το DVD ήταν τοποθετημένο στη συ-
σκευασία, με τρόπο που ο καταναλωτής
μπορούσε να δει μόνο τη μία του πλευρά και
στην οποία διαφημίζονταν ταινίες κινουμέ-
νων σχεδίων, ενώ στην άλλη πλευρά του
DVD, η οποία δεν ήταν ορατή στον κατανα-
λωτή παρά μόνο αφού αγόραζε και άνοιγε
την συσκευασία, αναγραφόταν ότι το DVD
περιείχε επίσης ένα ντοκιμαντέρ. Το συγκε-
κριμένο ντοκιμαντέρ, με βάση το περιεχό-
μενό του, κρίθηκε ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 10-12 ετών.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
μετά από έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι το πιο πάνω αποτελεί αθέμιτη εμπορική
πρακτική αφού η εταιρεία προώθησε τα παι-
δικά βιβλία της σειράς «Μαθαίνω Ζωγραφί-
ζοντας» χρησιμοποιώντας DVD του οποίου
το περιεχόμενο δεν ήταν αποκλειστικά παι-
δικό, παρουσιάζοντας το όμως ως παιδικό,
παραπλανώντας με αυτό τον τρόπο τους κα-
ταναλωτές ως προς το περιεχόμενο του
DVD και αποκρύπτοντας από αυτούς ου-
σιώδεις πληροφορίες κατά τη στιγμή της
αγοράς.

Μετά από εξέταση της υπόθεσης, η 

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε
στην εταιρεία Power Publishing Ltd διοι-
κητικό πρόστιμο ύψους €10.000, λαμβάνον-
τας υπ’ όψιν μεταξύ άλλων, ότι αυτή η αθέ-
μιτη εμπορική πρακτική στόχευε και επηρέ-
ασε μια πολύ ευαίσθητη ομάδα ατόμων,
όπως είναι τα μικρά παιδιά, καθώς και το γε-
γονός ότι η εταιρεία, κατά την εξέταση της
υπόθεσης, δεν συνεργάστηκε με την Υπηρε-
σία. 

Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Κα-
ταναλωτή. n

Επιβολή διοικητικού προστίμου από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 
για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Του συμπατριώτη μας επιφανούς ανθρώπου των γραμμάτων  Πασχάλη Μ.
Κιτρομηλίδη, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι εθνικές επέτειοι που γιορτάζουμε κάθε χρόνο,
όπως το έχουμε ξαναπεί από αυτές τις σελίδες, για
να μην ευτελίζονται με την επανάληψη ρητορικών

κοινοτοπιών, οφείλουν να αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες
συλλογικής ενδοσκόπησης σε σχέση με την πορεία της
χώρας και προβληματισμού σε σχέση με τις προοπτικές της
ελευθερίας στην κοινωνία μας, που παρά τους εορτασμούς
και την αυταρέσκεια συχνά εμφανίζονται ζοφερές. Στις δύο
μεγάλες επετείους που συμβατικά τιμά η χώρα κάθε χρόνο,
την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου, εφέτος πρέπει να
προστεθεί και μια τρίτη, η 8η Νοεμβρίου, κατά την οποία
συμπληρώνονται 150 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Μονής
Αρκαδίου στην Κρήτη το 1866.
Ακατάβλητη δυναμική

Αξίζει να υπενθυμίσουμε τα ιστορικά περιστατικά. Η
Κρήτη συμμετέσχε δυναμικά στην Ελληνική Επανάσταση
του 1821 και αγωνίστηκε μέχρι τέλους της επαναστατικής
δεκαετίας για την απελευθέρωσή της από τον οθωμανικό
ζυγό. Η τελική ρύθμιση της ελληνικής ανεξαρτησίας όμως
άφησε τη μεγαλόνησο εκτός του ελεύθερου κράτους προς
μεγάλη απογοήτευση των Κρητών. Αρχίζει έτσι στην Κρήτη
μια εποχή επαναστάσεων και καταστολής που διατρέχει όλο
τον δέκατο ένατο αιώνα. Είναι όντως εντυπωσιακή για τον
παρατηρητή των ιστορικών γεγονότων η διαπίστωση της
ακατάβλητης επαναστατικής δυναμικής που συντηρεί στην
Κρήτη ένα επίμονο πνεύμα εξέγερσης και διεκδίκησης της
ελευθερίας. Οι εξεγέρσεις που συχνά κλιμακώνονται σε αι-
ματηρές τραγωδίες συντελούνται με συχνότητα περίπου δε-
καετίας: 1833, 1841, 1858, 1866-1869, 1878, 1889, 1895,
1897-1898.

Η επαναστατική δυναμική στην κρητική κοινωνία προερ-
χόταν ως  επί το πλείστον από τον ανταγωνισμό των δύο
θρησκευτικών κοινοτήτων, χριστιανών και μουσουλμάνων
Κρητικών, ως προς την εκμετάλλευση των οικονομικών
πόρων της μεγαλονήσου, γεγονός που οδηγούσε συχνά
στην προσφυγή στη βία και στην κλιμάκωση των βίαιων διε-
νέξεων σε ποικίλες μορφές αντίστασης κατά της αυθαιρε-
σίας ή της αδράνειας της οθωμανικής εξουσίας. Αντιπαρα-
θέσεις μεταξύ των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων του πλη-
θυσμού αλλά και αντιθέσεις και ποικιλόμορφες διαιρέσεις
εντός της καθεμιάς από αυτές, ιδίως στους κόλπους της χρι-
στιανικής κοινότητας, και η καθολική δυσαρέσκεια του χρι-
στιανικού στοιχείου της Κρήτης με τη συνέχιση της οθωμα-
νικής κατοχής δημιούργησαν την επαναστατική δυναμική.
Το επαναστατικό πνεύμα επιτάθηκε και απέκτησε ισχυρή νε-
ωτερική χροιά λόγω και των επιδράσεων της εθνικής ιδεο-
λογίας του ελληνικού κράτους, που μετέφεραν στη μεγαλό-

νησο κρήτες απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αθηνών και στε-
λέχη της Εκκλησίας. Οι αλλεπάλληλες εξεγέρσεις και οι αν-
θρώπινες τραγωδίες που συνεπάγονταν υπό την έκλυση βίας
συχνά μεγάλης κλίμακας εντάσσουν την Κρήτη στην «εποχή
των Επαναστάσεων», τη μεγάλη εποχή των ανατροπών στον
δυτικό κόσμο, όπως επικράτησε στη διεθνή ιστοριογραφία
να ονομάζεται η περίοδος από το 1776 ως το 1848. Από όλες
τις μεγαλονήσους της Μεσογείου, τη Σικελία, τη Σαρδηνία,
την Κύπρο και την Κορσική, η Κρήτη έδωσε το πιο ενεργό
ιστορικό παρών στην εποχή των επαναστάσεων και πλήρωσε
βαρύτατο φόρο αίματος.
Η πολιορκία

Η σημαντικότερη και μεγαλύτερης διάρκειας από τις επα-
ναστάσεις της Κρήτης υπήρξε εκείνη του 1866-1869, της
οποίας εμβληματική έκφραση αλλά και η ισχυρότερη πηγή
έμπνευσης υπήρξε η θυσία της Μονής Αρκαδίου. Διαμαρτυ-
ρίες για τη βαριά φορολογία που επέτεινε την οικονομική
δυσπραγία λόγω της κακής ελαιοφορίας των προηγουμένων
ετών, έθεσαν σε κίνηση την επαναστατική δυναμική στην
Κρήτη με αίτημα την ένωση με την Ελλάδα ήδη από την
άνοιξη του 1866. Για να καταστείλει την επανάσταση της
οποίας οι κύριες εστίες βρίσκονται στη Δυτική Κρήτη, ιδίως
στην περιοχή του Αποκόρωνα, απεστάλη ως στρατιωτικός
κυβερνήτης της νήσου ο Μουσταφά πασάς, ο οποίος αποβι-
βάστηκε στα Χανιά και κατέβαλε τις τοπικές εστίες της εξέ-
γερσης, προβαίνοντας σε σκληρές βιαιοπραγίες προς εκφο-
βισμό του πληθυσμού. Στο μεταξύ πληροφορήθηκε τη συγ-
κέντρωση επαναστατών στη Μονή Αρκαδίου στον ορεινό
όγκο του Ρεθύμνου και κινήθηκε εναντίον του οχυρού συγ-
κροτήματος της μονής. Ας σημειωθεί ότι το Αρκάδι ήταν από
τις σημαντικότερες μονές της Κρήτης, καθίδρυμα του δεκά-
του έκτου αιώνα, κέντρο παιδείας και αντιγραφής χειρογρά-

φων. Στην αρχιτεκτονική της μονής, ιδίως του καθολικού της
Μεταμορφώσεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
διακρίνεται η σφραγίδα της τέχνης της Κρητικής Αναγέννη-
σης.

Στη μονή είχαν οχυρωθεί περίπου τριακόσιοι ένοπλοι επα-
ναστάτες, περιλαμβανομένων και των μοναχών με επικεφα-
λής τον ηγούμενο Γαβριήλ, και κοντά τους είχαν βρει κατα-
φύγιο 700 γυναικόπαιδα από τους γύρω οικισμούς. Οι τουρ-
κικές δυνάμεις πολιόρκησαν τη μονή για τρεις μέρες αλλά η
άμυνα των πολιορκημένων δεν μπόρεσε να αντέξει μπροστά
στο ισχυρό πυροβολικό των πολιορκητών. Στις 8 Νοεμβρίου
1866 οι εχθρικές δυνάμεις εκπόρθησαν τη μονή και εισήλ-
θαν στον περίβολο. Τα γυναικόπαιδα και οι μαχητές κατέ-
φυγαν στην πυριτιδαποθήκη, την οποία πυρπόλησαν οι αγω-
νιστές Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης από την Αμνάτο και Εμ-
μανουήλ Σκουλάς από τα Ανώγεια. Στο ολοκαύτωμα
θυσιάστηκαν οι πολιορκημένοι και τα γυναικόπαιδα αλλά
φονεύθηκαν επίσης πολλοί από τους εισβολείς. Ετσι η Κρήτη
απέκτησε το δικό της Μεσολόγγι.
Διεθνές γεγονός

Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου κραταίωσε το φρόνημα των
επαναστατών που συνέχισαν τον αγώνα τους για τρία χρό-
νια. Στην επαναστατική δράση συμμετείχαν εθελοντές από
την Ελλάδα αλλά και ιταλοί Γαριβαλδηνοί και γάλλοι επα-
ναστάτες. Η κρητική επανάσταση κυρίως λόγω των συγκι-
νήσεων που προκάλεσε η θυσία του Αρκαδίου μεταβλήθηκε
σε διεθνές γεγονός και το Κρητικό Ζήτημα βρέθηκε στο επί-
κεντρο της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Οι φιλελεύθεροι στην
Ευρώπη και στην Αμερική εξέφρασαν με ποικίλους τρόπους
την αλληλεγγύη τους προς τον κρητικό λαό ενώ ο ευρωπαϊ-
κός Τύπος και οι εικαστικές τέχνες αποτύπωσαν το δράμα
της Κρήτης. Χαρακτηριστικά του κλίματος της εποχής ήταν
όσα έγραψε η διασημότερη φιλολογική προσωπικότητά της
Γαλλίας, ο Victor Hugo, απευθυνόμενος στους ισχυρούς της
εποχής αφού διεκτραγώδησε το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου:
Η εφεκτική πολιτική των κυβερνήσεων συνοψίζεται σε δύο
αποτελέσματα: άρνηση της δικαιοσύνης προς την Ελλάδα,
άρνηση της συμπόνιας προς την ανθρωπότητα. Βασιλείς, μια
λέξη θα έσωζε αυτόν τον λαό. Μια λέξη της Ευρώπης λέγε-
ται γρήγορα. Πείτε την. Για ποιον σκοπό υπάρχετε αν όχι γι’
αυτόν;

Οχι. Σωπαίνουν και επιθυμούν να σωπαίνουν όλοι. Απα-
γορεύεται να μιλούμε για την Κρήτη. Αυτή είναι η σκοπιμό-
τητα. Εξι ή επτά μεγάλες δυνάμεις συνωμοτούν εις βάρος
ενός μικρού λαού. Ποια είναι αυτή η συνωμοσία; Η πιο δειλή
από όλες. Η συνωμοσία της σιωπής.

Αλλά η βροντή δεν σιωπά. Η βροντή προέρχεται από
ψηλά και στη γλώσσα της πολιτικής η βροντή ονομάζεται
επανάσταση. n

Η Κρήτη την εποχή των επαναστάσεων
Συμπληρώνονται 150 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου το 1866, 
που έθεσε το Κρητικό Ζήτημα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου. Πίνακας του Θεόδωρου
Βρυζάκη.
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Προσοχή στις εμπορικές πρακτικές 
«Κτίζω στο οικόπεδο σου σε πολύ χαμηλή τιμή»

Τρία χρόνια μετά το κούρεμα καταθέ-
σεων και τη συνεχιζόμενη ύφεση του
κατασκευαστικού κλάδου, φέτος για

πρώτη φορά εμφανίστηκαν σημάδια ανά-
καμψης. Οι τράπεζες, άρχισαν να παραχω-
ρούν στεγαστικά δάνεια και νεαρά ζευγάρια
και άλλοι ενδιαφερόμενοι άρχιζαν να επιδει-
κνύουν ενδιαφέρον για την απόκτηση ιδιό-
κτητης κατοικίας.  

Με τη βελτίωση του κλίματος στον τομέα
αγοράς κατοικίας, έκανε την εμφάνιση του
ένα νέο, εκ πρώτης, δελεαστικό προϊόν, το
οποίο όπως χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Τον
τελευταίο χρόνο έχουν καταγραφεί μια σειρά
από εμπορικές πρακτικές, κυρίως στο διαδί-
κτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
του προϊόντος/υπηρεσίας, κτίζω στο οικό-
πεδο σου, σε τιμές, χαμηλότερες από τη μέση
τιμή της αγοράς. Για να γίνει η διαφήμιση
ακόμη πιο δελεαστική, κατά κανόνα δηλώ-
νεται ότι στην τιμή περιλαμβάνονται οι με-
λέτες αρχιτέκτονα και μηχανικού, ή πως με

τη συμφωνία οι μελέτες αρχιτέκτονα και μη-
χανικού, ως μπόνους, είναι δωρεάν. Πέραν
τούτου, συχνά οι διαφημίσεις αυτές υπό-
σχονται  πολύ καλύτερη ενεργειακή από-
δοση από αυτήν που επιβάλει ο νόμος και
συνοδεύονται από ωραίες τρισδιάστατες
φωτογραφίες κατοικιών, οι οποίες τις περισ-
σότερες φορές δεν έχουν καμία σχέση με το
τελικό προϊόν.    

H νεοφανής αυτή προσέγγιση -όπως
εφαρμόζεται στην πράξη- εγκυμονεί μια
σειρά από κινδύνους και παγίδες. Παρόλο
που υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα
οποία χρήζουν της ειδικής προσοχής, για
σκοπούς οικονομίας χώρου θα επικεντρω-
θούμε σε κάποια σημαντικά. Καταρχήν, οι
πιο πάνω αναφερόμενες εμπορικές πρακτι-
κές αποκρύβουν το γεγονός πως την πρω-
τογενή νομική ευθύνη για την αδειοδότηση
και οικοδομική έγκριση της οικοδομής, αλλά
και τη συμμόρφωση με απαιτήσεις της νο-
μοθεσίας την έχει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της
γης, ο οποίος στην περίπτωση αυτή τυγχάνει
να είναι και ο αγοραστής του «προϊόν-
τος». Περαιτέρω, ενώ παρουσιάζεται ότι ο
πωλητής με τις τιμές που διαφημίζει προ-
σφέρει την κατοικία ως ετοιμοπαράδοτο και
ολοκληρωμένο προϊόν, αυτό συνήθως δεν

αντανακλάται στη συμφωνία που υπογρά-
φεται, η οποία τελικά είναι μια ανισοβαρής
και ελλιπέστατη εις όφελος του πωλητή,
συμφωνία εργοληψίας. 

Περαιτέρω, σε σχέση με τη συμφωνία που
τελικά υπογράφεται, μία προσέγγιση που
συχνά εγκλωβίζει τον αγοραστή, είναι  πρό-
νοια για υψηλό ποσοστό προκαταβολής με
την υπογραφή της, το οποίο δικαιολογείται
μόνο εάν η συμφωνία περιελάμβανε και την
πώληση της γης. Επίσης, απουσιάζουν οποι-
εσδήποτε πρόνοιες για κράτηση ποσών για
τη γνωστή περίοδο για ελαττώματα, μετά
την ολοκλήρωση της κατοικίας. Τέλος, για
τις υποχρεώσεις λήψης των νενομισμένων
αδειών, εγκρίσεων και συνδέσεων με υπηρε-
σίες, όπως αποχετευτικό, ηλεκτρισμός κλπ,
ούτε λόγος, καθώς όπως προαναφέραμε, πα-
ρόλο που μάλλον δεν το έχει αντιληφθεί
πριν υπογράψει την συμφωνία ο αγοραστής,
αυτά αφορούν δικές του υποχρεώσεις και ευ-
θύνες. 

Με δεδομένες τις σημερινές αδυναμίες και
κενά στην άσκηση οικοδομικού ελέγχου,
καθίσταται σαφές πως, η σε συνδυασμό με
τα πιο πάνω, πλήρης υπονόμευση της ανε-
ξαρτησίας και αμεροληψίας των μελετη-
τών/επιβλεπόντων,  οδηγεί κατά κανόνα είτε

σε χαμηλής ποιότητας, προβληματικές οικο-
δομές, είτε στην περαιτέρω επιβάρυνση του
αγοραστή με αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ
για να επιτευχθεί μία στοιχειώδης συμμόρ-
φωση με την κείμενη νομοθεσία και μια ελά-
χιστη κατασκευαστική ποιότητα. 

Το πιο πάνω ανησυχητικό φαινόμενο
οφείλει να προβληματίσει τους εμπλεκόμε-
νους φορείς περιλαμβανομένης και της εκτε-
λεστικής αλλά και νομοθετικής εξουσίας,
καθώς το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και η
επιβολή του φαίνεται πως δεν επαρκούν για
την προστασία του καταναλωτή. Από την
άλλη όμως θα πρέπει να σημειωθεί πως ο
αγοραστής-καταναλωτής δεν είναι άμοιρος
ευθυνών. Το ελάχιστο που οφείλει να πράξει
είναι να καταβάλει την μίνιμουμ προσπάθεια
για να προστατεύσει τον εαυτό του. Συνε-
πώς, εφόσον καταρχήν κρίνει ότι υπάρχει με-
γάλη πιθανότητα να εμπλακεί σε μία τέτοια
συμφωνία, δεν έχει παρά ζητήσει από ένα έμ-
πειρο επαγγελματία αρχιτέκτονα ή μηχανικό
να τον συμβουλεύσει και να τον καθοδηγή-
σει στη διαπραγμάτευση πριν την υπογραφή
της συμφωνίας αυτής. Δηλαδή με πιο απλά
λόγια, ας επενδύσει κάποιες εκατοντάδες
ευρώ, για να προστατεύσει τη μεγαλύτερη
ίσως επένδυση που θα κάνει στη ζωή του! n

Έναρξη εφαρμογής του συστήματος αδειών FLEGT από την Ινδονησία 
για να συνοδεύουν αποστολές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας προς στην ΕΕ

Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης ξυ-
λείας και προϊόντων ξυλείας παγκο-
σμίως, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις

που παρατηρούνται σε επίπεδο θεσμών και
διακυβέρνησης στον τομέα των δασών σε
χώρες που παράγουν ξυλεία, η παράνομη
υλοτομία και το συναφές εμπόριο προκα-
λούν ανησυχία σε διεθνές επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η οποία εισά-
γει μεγάλες ποσότητες ξυλείας από περιοχές
όπου λαμβάνει χώρα η παράνομη υλοτομία,
ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες για τις επι-
πτώσεις του φαινομένου, υιοθέτησε το 2003
το Σχέδιο Δράσης FLEGT, το οποίο καθορί-
ζει μια σειρά μέτρων διαθέσιμων στην ΕΕ και
στα Κράτη Μέλη (ΚΜ) για αντιμετώπιση
του προβλήματος.

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα είναι η
δημιουργία ενός συστήματος χορήγησης
αδειών FLEGT, για να συνοδεύουν τις απο-
στολές ξυλείας από τρίτες χώρες, οι οποίες
θα συνάψουν διμερείς εθελοντικές συμφω-
νίες με την ΕΕ. Οι άδειες αυτές θα βεβαι-
ώνουν ότι η ξυλεία έχει συγκομιστεί νόμιμα
σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία
της χώρας παραγωγής.

Το 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε
τον Κανονισμό (ΕΚ) 2173/2005 που θεσπί-
ζει το νομικό πλαίσιο για τις εισαγωγές ξυ-
λείας στην ΕΕ από χώρες που θα συνάψουν
διμερείς συμφωνίες. Το 2008 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΚ)
1024/2008 που καθορίζει τα λεπτομερή
μέτρα για την εφαρμογή του πιο πάνω Κα-

νονισμού.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εναρμονι-

στεί με τους Κανονισμούς αυτούς, αφού έχει
προχωρήσει στην ψήφιση του Νόμου 125(Ι)
του 2010 «περί της Εφαρμογής του Εθελον-
τικού Συστήματος Αδειών FLEGT για τις Ει-
σαγωγές Ξυλείας στην ΕΕ». Με βάση τον
Νόμο αυτό, το Τμήμα Δασών έχει οριστεί ως
η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των αδειών
FLEGT, για τον φυσικό έλεγχο των αποστο-
λών και σε στενή συνεργασία με το Τμήμα
Τελωνείων, για την εφαρμογή των προνοιών
των Κανονισμών (ΕΚ) 2173/2005(ΕΚ),
1024/2008  και της εθνικής νομοθεσίας.

Μετά τη δημοσίευση του Κατ’ Εξουσιοδό-
τηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1387 της Επι-
τροπής της 9ης Ιουνίου, 2016, για την τρο-
ποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙΙ του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμ-
βουλίου, η Ινδονησία καθίσταται η πρώτη
χώρα η οποία θα μπορεί να εκδίδει άδειες
FLEGT, για να συνοδεύουν τις αποστολές
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας προς την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Η ημερομηνία έναρξης της
έκδοσης αδειών FLEGT από την Ινδονησία
είναι η 15η  Νοεμβρίου, 2016.  Τα προϊόντα
ξυλείας τα οποία απαιτούν άδεια FLEGT κα-
θορίζονται στα παραρτήματα II και III του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμ-
βουλίου. Η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας
τα οποία θα καλύπτονται με επικυρωμένη
άδεια FLEGT, θεωρούνται ότι πληρούν τις
πρόνοιες του Κανονισμού για την Ξυλεία
(ΕΕ) 995/2010 (EUTR) και έτσι δεν απαιτεί-
ται η ανάπτυξη συστήματος δέουσας επιμέ-
λειας για τα προϊόντα αυτά.

Η άφιξη αποστολής στην Κύπρο που θα
συνοδεύεται με άδεια FLEGT θα πρέπει να

γνωστοποιείται εκ των προτέρων στην Αρ-
μόδια Αρχή. Ο Εισαγωγέας θα πρέπει, του-
λάχιστον 5 ημέρες πριν την άφιξη της απο-
στολής, να υποβάλει την άδεια FLEGT ηλε-
κτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος FLEGIT. Επιπρόσθετα, θα πρέ-
πει να γνωστοποιεί τουλάχιστον 12 ώρες
προηγουμένως στην Αρμόδια Αρχή την
άφιξη της αποστολής με τη συμπλήρωση και
αποστολή του Εντύπου Τ.Δ. 809 στο τηλεο-
μοιότυπο με αριθμό 25560994 (Γραφείο Τμή-
ματος Δασών στο Λιμάνι Λεμεσού). 

Ο Εισαγωγέας (ή ο Εκτελωνιστής που τον
εκπροσωπεί) θα υποβάλλει στον αρμόδιο
Επιθεωρητή FLEGT του Τμήματος Δασών
που βρίσκεται στο λιμάνι Λεμεσού, την πρω-
τότυπη άδεια FLEGT (η οποία θα συνοδεύει
την αποστολή), τα έγγραφα του συστήματος
«Θησέας», καθώς και τα άλλα απαραίτητα

έγγραφα. Ο Επιθεωρητής FLEGT θα επαλη-
θεύει την εγκυρότητα της πρωτότυπης
άδειας FLEGT και με φυσικό έλεγχο θα δια-
πιστώνει κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται
στην αποστολή. Η διαδικασία διασάφησης
της αποστολής από το Τμήμα Τελωνείων δεν
μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από τη λήψη
σφραγισμένου αντιγράφου της άδειας
FLEGT ως αποδεκτής από την Αρμόδια
Αρχή. Νοείται ότι η αποστολή θα αποδε-
σμεύεται για ελεύθερη κυκλοφορία μόνο
όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διασάφησης
από το Τμήμα Τελωνείων.

Στην περίπτωση που άδεια FLEGT απορ-
ριφθεί από την Αρμόδια Αρχή ή όταν η απο-
στολή δεν συνοδεύεται από άδεια FLEGT,
αυτή θα κατάσχεται από το Τμήμα Τελω-
νείων και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της
τελωνειακής νομοθεσίας. n

Του Χρίστου Μαξούλη, 
Dipl. Eng, MBA
Μηχανολόγου Μηχανικού 
Επιστημονικού Λειτουργού ΕΤΕΚ 

Του Πέτρου Πέτρου, Συντηρητή Δασών, στο Τμήμα
Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος

Χριστουγεννιάτικος χορός ΠΑΣΥΔΥ Πάφου
Το Τμηματικό Συμβούλιο ΠΑΣΥΔΥ Πάφου σας προσκαλεί στο καθιερωμένο Χριστου-

γεννιάτικο χορό που θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 10 Δεκεμβρίου 2016 στις 8.00 μμ,
στο ξενοδοχείο «AQUA MARE». Ο χορός τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα
Γλαύκου Χ"Πέτρου.

Η τιμή έχει καθοριστεί στα  €15 το άτομο και περιλαμβάνει φαγητό και ποτό με ζωντανή
μουσική.

Στη εκδήλωση θα τιμηθούν και όλοι οι συνάδελφοι που αφυπηρέτησαν το 2016 και
οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι του Επαρχιακού Συμβουλίου. 

Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου μέχρι τη Δευτέρα  05 Δε-
κεμβρίου στα τηλέφωνα:
1. Νεόφυτος Νεοφύτου 99632505 5. Γεώργιος Σάββα 99675647
2. Σκεύη Κουππάρη 26804237, 99131837 6. Ευριπίδης Καλός 99423283
3. Γιαννάκης Ιωάννου 26306505, 99647286 7. Αντώνης Ευριπίδου 99655235
4. Νίκος Στυλιανού 99416276
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Με τη συμμετοχή ολόκληρου του
προσωπικού του Γενικού Λογιστη-
ρίου ανά το Παγκύπριο πραγματο-

ποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, η 6η Ετή-
σια Ημερίδα του Γενικού Λογιστηρίου της
Δημοκρατίας στο Συνεδριακό Κέντρο ‘Φι-
λοξενία’, με θέμα ‘Μεταρρύθμιση της λογι-
στικής και οικονομικής διαχείρισης του Δη-
μόσιου Τομέα’.

Την ημερίδα τίμησε και φέτος με την πα-
ρουσία του ο Υπουργός Οικονομικών κ.
Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος και απηύθυνε
χαιρετισμό, με τον οποίο  εξήρε τον ρόλο του
Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στη
διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και
στις προσπάθειες που καταβάλλονται για
τον εκσυγχρονισμό της λογιστικής και οικο-
νομικής διαχείρισης του Κράτους και σημεί-
ωσε τη σημαντική πρόοδο που παρατηρείται
σε όλα τα σημαντικά έργα που προωθεί το
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ενη-
μέρωσε το προσωπικό, για το πρόγραμμα
υλοποίησης των έργων που συντελούν στον
εκσυγχρονισμό της λογιστικής και οικονο-
μικής διαχείρισης του κράτους. Τα έργα αυτά
περιλαμβάνουν:

1. Την ενίσχυση του τομέα των Δημοσίων
Συμβάσεων

2. Την εισαγωγή ενός νέου μηχανογραφη-
μένου συστήματος διαχείρισης επιχειρησια-
κών πόρων (ERP), το οποίο να ενσωματώνει
τον ανασχεδιασμό των συστημάτων και δια-
δικασιών της λογιστικής, του προϋπολογι-
σμού, των μισθολογίων και την διαχείριση
του ανθρώπινου δυναμικού του κράτους.

3. Την επισκόπηση και αξιολόγηση των

αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων και διαδι-
κασιών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημο-
κρατίας, με στόχο να παρέχει ακόμη καλύτε-
ρες υπηρεσίες υψηλής αξίας με ένα πιο απο-
δοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Σ’ αυτό
το πλαίσιο, προωθείται η ανάπτυξη της λο-
γιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρι-
σης στο επίπεδο του κάθε Υπουργείου.

4. Την εισαγωγή της λογιστικής βάσης των
δεδουλευμένων στον Δημόσιο Τομέα, σύμ-
φωνα με τα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά
πρότυπα.

Ακολούθησε αναλυτική ενημέρωση από
τους υπεύθυνους λειτουργούς, για την προ-
ώθηση, τον βαθμό υλοποίησης και τον μελ-
λοντικό σχεδιασμό των πιο πάνω έργων. 

Έγινε, επίσης, ενημέρωση για τις μέχρι σή-
μερα εξελίξεις και τα αποτελέσματα της δια-
χείρισης των Κρατικών Εγγυήσεων.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων, η οποία ήταν ιδιαί-
τερα χρήσιμη για όλους, με κοινό στόχο την
επιτυχία του μεταρρυθμιστικού προγράμμα-
τος για καλύτερη χρηματοοικονομική δια-
χείριση του κράτους.
Ο χαιρετισμός του Υπουργού

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Οικονομι-
κών χαρακτήρισε το θεσμό ως πολύ χρήσιμο
και σημαντικό, γιατί προσφέρει ευκαιρίες
αλληλοενημέρωσης του προσωπικού για
τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της υπηρε-
σίας. Ευχαρίστησε το προσωπικό και εξέ-
φρασε την ικανοποίηση του για τον επαγ-
γελματισμό, την αξιοπιστία και την καθορι-
στική συμβολή του στη μεγάλη προσπάθεια
που έχουμε αναλάβει. 

Για τον εκάστοτε υπουργό Οικονομικών

το Γενικό Λογιστήριο αποτελεί βασικότατο
βραχίονα για την ενάσκηση της οικονομικής
πολιτικής. Για μένα ειδικά, υπήρξατε στενοί
συνεργάτες και αξιόπιστοι σύμβουλοι, τό-
νισε.

Ο Υπουργός πρόσθεσε:
Πριν ένα χρόνο ακριβώς, είχα αναφέρει

απ’ αυτό εδώ το βήμα, ότι βρισκόμαστε στην
κορύφωση της προσπάθειας για τη δημιουρ-
γία μιας νέας προοπτικής για την οικονομία
της χώρας μας. 

Φέτος είμαι σε θέση να σας αναφέρω ότι η
προσπάθειά μας έχει ήδη αποδώσει καρπούς.
Στον χρόνο που μας πέρασε η χώρα μας
έκανε καθοριστικά βήματα αποκατάστασης
της αξιοπιστίας της, εδραίωσε την πρόσβαση
στις διεθνείς αγορές και μπόρεσε να ολο-
κληρώσει με επιτυχία το μνημονιακό πρό-
γραμμα.

Το πιο σημαντικό όμως, είναι πως αυτή η
προσπάθεια συνοδεύτηκε από την ισχυρή
ανάκαμψη της οικονομίας μας, η οποία επι-
βεβαιώνεται πλέον και από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και είναι μια από τις ψηλότερες
στην Ευρώπη. 

Αυτό από τη μια μας ικανοποιεί, γιατί βλέ-
πουμε πως με την ανάκαμψη δημιουργούν-
ται σιγά-σιγά νέες θέσεις εργασίας, νέες ευ-
καιρίες και μειώνεται, με αυτόν τον τρόπο, η
ανεργία. Από την άλλη, αυτή η θετικότερη
προοπτική με κανένα τρόπο δεν πρέπει να
μας οδηγήσει στον εφησυχασμό, γιατί πολύ
απλά, έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε.

Έχουμε διαψεύσει πολλούς τόσο στο εσω-
τερικό όσο και στο εξωτερικό που διέβλεπαν
ότι η Κύπρος θα έμενε εγκλωβισμένη σε ένα
φαύλο κύκλο ύφεσης και ελλειμάτων. Δεν
έχουμε όμως ακόμη δικαιώσει πλήρως τις
προσδοκίες των συμπολιτών μας, οι οποίοι
αναμένουν και απαιτούν τη συνέχιση της
προσπάθειας με την ίδια σοβαρότητα, με την
ίδια προσήλωση. Και αυτός ακριβώς είναι ο
προσανατολισμός της Κυβέρνησης. 

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας αφορά
τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι, τα τελευ-
ταία χρόνια, έχουμε κλείσει τα τεράστια δη-
μοσιονομικά ελλείμματα, ότι λειτουργούμε
πολύ κοντά στο δημοσιονομικό ισοζύγιο και
ότι έχουμε ένα πολύ ικανοποιητικό πρωτο-
γενές πλεόνασμα που διασφαλίζει τη βιωσι-
μότητα του δημοσίου χρέους. Είναι αυτή η
συνετή δημοσιονομική πολιτική, που βασί-
ζεται στη συγκράτηση των δημοσίων δαπα-

νών, που καθιστά εφικτή τη σημαντική μεί-
ωση των φορολογικών βαρών, από την 1 Ια-
νουαρίου 2017. 

Ο δικός σας ρόλος, ως Γενικού Λογιστη-
ρίου της Δημοκρατίας, στην αναβάθμιση της
διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών είναι
ουσιαστικός. Και με ικανοποιεί το γεγονός
ότι έχετε ήδη επιδείξει τα πρώτα αποτελέ-
σματα, με την υπεύθυνη διαχείριση των Κρα-
τικών Εγγυήσεων και την εισαγωγή και υλο-
ποίηση της πρακτικής των συμψηφισμών
των οφειλών προς το Δημόσιο με τις πλη-
ρωμές.

Τέτοιες κινήσεις οδηγούν:
• Πρώτο, στη βελτίωση της αποδοτικότη-

τας και της αποτελεσματικότητας με αποτέ-
λεσμα να παρέχονται στον πολίτη οι καλύ-
τερες δυνατές υπηρεσίες με τον οικονομικό-
τερο τρόπο, και

• Δεύτερο, στην ενίσχυση της διαφάνειας
και της λογοδοσίας στη διαχείριση των δη-
μοσίων οικονομικών με αποτέλεσμα να ενι-
σχυθεί η εμπιστοσύνη των αγορών με την
παροχή πληροφοριών που είναι πλήρεις και
ακριβείς σε σχέση με τις δραστηριότητες και
τα δημόσια οικονομικά μας.

Για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω βελ-
τίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσμα-
τικότητας καθώς και η ενίσχυση της διαφά-
νειας και της λογοδοσίας, πρέπει συνεχώς να
εκσυγχρονίζουμε τον τρόπο διαχείρισης των
πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας.

Όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό,
αυτά που σε συντομία έχω αναφέρει προδια-
γράφουν άλλη μια εξαιρετικά φιλόδοξη και
σημαντική μεταρρυθμιστικά προσπάθεια την
οποία σε εσάς έχουμε αναθέσει, εσείς την
έχετε αναλάβει, παράλληλα, πρέπει να πω,
με τη διεκπεραίωση της καθημερινής σας ερ-
γασίας. 

Είμαι όμως απόλυτα βέβαιος, πως θα φέ-
ρετε εις πέρας και αυτήν την αποστολή.
Εξάλλου, πρέπει όλοι να αντιληφθούμε πως
η μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να
είναι διαρκής. 

Γι’ αυτό, κλείνοντας, θα ήθελα να σας εν-
θαρρύνω και να σας παροτρύνω να συνεχί-
σετε την προσπάθεια γιατί οφείλουμε στον
τόπο μας και στα παιδιά μας ένα καλύτερο
αύριο.

Σας ευχαριστώ και πάλι, σας ευχαριστώ
που με ακούσετε και σας εύχομαι κάθε
καλό. n

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανοίγει τον δρόμο 
για τη λογιστική και οικονομική μεταρρύθμιση του κράτους
Πραγματοποιήθηκε η 6η Ετήσια Ημερίδα

Για την ετοιμότητα του προσωπικού
να οδηγήσει σε πλήρη επιτυχία το
έργο του Γενικού Λογιστηρίου διαβε-

βαίωσε ο Στράτης Ματθαίου, ο οποίος δή-
λωσε σε χαιρετισμό του.

Στο προσκλητήριο για εκσυγχρονισμό
του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
δηλώνουμε παρόντες. Όπως πάντοτε έτσι
και τώρα θα ανταποκριθούμε με επαγγελ-
ματισμό και θετικό πνεύμα για να στεφθούν
με επιτυχία οι μεταρρυθμίσεις της Λογιστι-
κής και Οικονομικής Διαχείρισης. Η επιτυ-
χία σε όλα τα θέματα θα οδηγήσει όχι μόνο
σε αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Γε-
νικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αλλά
και όλης της Δημόσιας Υπηρεσίας. Προσ-
δοκούμε και φιλοδοξούμε να είμαστε πάν-
τοτε στην κορυφή προσφέροντας υψηλού
επιπέδου και πάντοτε αξιόπιστες υπηρεσίες
και πληροφορίες τόσο στη Κυβέρνηση όσο
και στους πολίτες.

Απευθυνόμενος στον Υπουργός Οικονο-
μικών ο Στράτης Ματθαίου είπε: «Χαιρετί-
ζουμε ιδιαίτερα και τη φετινή δική σας πα-
ρουσία στην ετήσια ημερίδα την πρώτη ου-
σιαστικά μεταμνημονιακή η μερίδα μας και
ερμηνεύουμε την παρουσία σας ως ένδειξη

εκτίμησης και αναγνώρισης του έργου που
επιτελεί το Γενικό Λογιστήριο της Δημο-
κρατίας. Σας βεβαιώνουμε ότι το προσω-
πικό του Γενικού Λογιστηρίου της Δημο-
κρατίας θα είναι πρωτοστάτης και συμπα-
ραστάτης στην προσπάθεια σας για
επαναφορά της ανάπτυξης και της ευημε-
ρίας στον τόπο. Όπως καλά γνωρίζετε ο
δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος συμπεριφέρ-
θηκε με υπευθυνότητα στην περίοδο της
κρίσης και αναμένει με υπομονή και προ-
σμονή τη σταδιακή αποκατάσταση των
ωφελημάτων του.»

Τέλος συγχάρηκε προκαταβολικά τους
ομιλητές και όλους τους συντελεστές της
ημερίδας. Θα ακούσουμε, πρόσθεσε, πολύ
προσεκτικά τις ομιλίες και ελπίζουμε με τη
βοήθεια και όλων των συμμετεχόντων σε
εποικοδομητικά αποτελέσματα. Είμαστε
βέβαιοι ότι είναι ευκαιρία να επεξηγηθούν
αναλυτικά αλλά και να ακουστούν εισηγή-
σεις/απορίες/ερωτήματα και διευκρινίσεις.

Τέλος, ευχαρίστησε και τη διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου τόσο για την οργά-
νωση της ημερίδας όσο και για την άψογη
συνεργασία που είχαμε στη χρονιά που μας
πέρασε. n

Η ανταπόκριση του Προσωπικού
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Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε το καφεστιατόριό μας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκαν την περασμένη Κυριακή τα
εγκαίνια του νέου καφεστιατορίου

της Οργάνωσής μας, “Grey Terrace”, που τε-
λέσθηκαν από το Δήμαρχο Λευκωσίας, κ.
Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη.

Επίσημοι και συνάδελφοι, που παρέστη-
σαν στην πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, βαθ-
μολόγησαν με άριστα όχι μόνο την τελετή,
αλλά και όλα τα χαρακτηριστικά του καφε-

στιατορίου. Συγκεκριμένα, παρέστησαν και
μίλησαν με τα καλύτερα λόγια οι Υπουργός
Υγείας, κ. Γιώργος Παμπορίδης, Εργασίας,
κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, ο υφυπουργός παρά
τω Προέδρω, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο
Πρόεδρος της ΕΔΥ, Γενικοί Διευθυντές και
ανώτεροι αξιωματούχοι Υπουργείων, Συνδι-
καλιστές και αξιωματούχοι Σωμάτων της
ΠΑΣΥΔΥ.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Γιωρκά-

τζης ευχαρίστησε την ΠΑΣΥΔΥ που επέλεξε
το Δήμο Λευκωσίας για να στεγάσει το νέο
της καφεστιατόριο, όπως επίσης και το Νη-
πιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, τονίζοντας
ότι με αυτό τον τρόπο υποβοηθά και ενι-
σχύει το Δήμο, προσθέτοντας ότι και άλλοι
οργανισμοί όπως επίσης και η Δημόσια Υπη-
ρεσία θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το
παράδειγμα. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ-
ΣΥΔΥ ευχαρίστησε το Δήμαρχο Λευκωσίας
για την παρουσία του στην εκδήλωση όπως
επίσης και για την πολύτιμη βοήθειά του και
υποστήριξή του καθ’ όλη τη διάρκεια της

ανέγερσης του καφεστιατορίου.
Συνάδελφοι, που παρέστησαν στα εγκαί-

νια, εκφράστηκαν με πλήρως εγκωμιαστικά
σχόλια τόσο για την ποιότητα του φαγητού
και της εξυπηρέτησης όσο και για τον ίδιο το
χώρο, όπως επίσης και για την πρωτοβουλία
που έφερε εις πέρας η Οργάνωσή μας, ώστε
πλέον οι Δημόσιοι Υπάλληλοι να νιώθουν
ότι έχουν ένα δικό τους χώρο, ο οποίος προ-
σφέρεται από τη Συντεχνία τους, για να περ-
νούν ευχάριστα τον ελέυθερό τους χρόνο. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συλλογή πληροφοριών για όσους 
επιθυμούν να εισέλθουν στην Ε.Ε.

 Τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφο-
ριών και άδειας ταξιδιού (ETIAS) για την ενίσχυση των
ελέγχων ασφάλειας των ταξιδιωτών χωρίς θεώρηση προ-
τείνει η Κομισιόν. Η άδεια θα πρέπει να χορηγείται σε
λίγα λεπτά θα ισχύει για 5 χρόνια και για πολλαπλά τα-
ξίδια. Οι  αιτούντες άνω των  18 ετών θα καταβάλουν
τέλος 5 ευρώ.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της αναγγελίας του προέδρου Γιούνκερ τον Σεπτέμ-
βριο στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, και αποτελεί πρώτη επιδίωξη
των δράσεων προτεραιότητας που προσδιορίστηκαν στον χάρτη πορείας της Μπρατισλάβας.

Το ETIAS θα συλλέγει πληροφορίες για όλους όσοι ταξιδεύουν προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση χωρίς θεώρηση ώστε να είναι δυνατή η εκ των προτέρων διεξαγωγή ελέγχων όσον
αφορά την ασφάλεια και την παράτυπη μετανάστευση. Αυτό θα συμβάλει στην αποτελε-
σματικότερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στη βελτίωση της εσωτερικής
ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει τη νόμιμη κυκλοφορία διαμέσου των συνόρων
Σένγκεν.

Η έγκριση του ETIAS δεν συνιστά θεώρηση, είναι ένα απλούστερο καθεστώς φιλικό προς
τον επισκέπτη. Οι υπήκοοι των απαλλαγμένων από την υποχρέωση θεώρησης χωρών θα
μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση εισόδου, αλλά θα πρέπει να αποκτούν μια απλή
άδεια ταξιδίου πριν από την είσοδό τους στον χώρο Σένγκεν. Αυτό θα συμβάλει στην ταυ-
τοποίηση των ατόμων για τα οποία ενδεχομένως υπάρχει κίνδυνος παράτυπης μετανά-
στευσης ή συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια πριν από την άφιξή τους στα σύνορα και θα
ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων.

Για να αποφασιστεί η έγκριση ή η απόρριψη αίτησης ταξιδίου στην Ε.Ε., ένα αυτοματο-
ποιημένο σύστημα θα διεξάγει προκαταρκτικούς ελέγχους, με πλήρη σεβασμό των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν και η τελική απόφαση για τη χορήγηση ή την άρνηση εισόδου θα λαμβάνεται πάντα
από τους εθνικούς συνοριοφύλακες που διεξάγουν συνοριακούς ελέγχους στο πλαίσιο του
κώδικα συνόρων του Σένγκεν, οι προκαταρκτικοί έλεγχοι όλων των ταξιδιωτών θα διευκο-
λύνουν τους συνοριακούς ελέγχους και θα εξασφαλίσουν συντονισμένη και εναρμονισμένη
αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρη-
σης.

Το ETIAS θα τελεί υπό τη διαχείριση της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής
σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την Europol. n

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη αναμένεται να
συνεχιστεί με συγκρατημένο ρυθμό, καθώς οι πρόσφατες
θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και η αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης αντισταθμίζονται από μια σειρά
εμποδίων στην ανάπτυξη και από την εξασθένηση ευνοϊ-
κών παραγόντων. Στις φθινοπωρινές της προβλέψεις, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη
του ευρώ κατά 1,7 % το 2016, 1,5 % το 2017 και 1,7 % το

2018. Η αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ ως σύνολο θα πρέπει να ακολουθήσει ανάλογη πορεία και
προβλέπεται να ανέλθει σε 1,8 % εφέτος, 1,6 % το 2017 και 1,8 % το 2018.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης καθ’ όλη
την περίοδο μέχρι το 2018, υποστηριζόμενη από τις προσδοκίες για συνέχιση της αύξησης
της απασχόλησης και ελαφριάς ανόδου των μισθών. Το κόστος δανεισμού παραμένει ευ-
νοϊκό για την ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της εξαιρετικά διευκολυντικής νομισματικής πολι-
τικής. Το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να εξακολου-
θήσει να μειώνεται, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί ο μη περιοριστικός χαρακτήρας του δη-
μοσιονομικού προσανατολισμού. Οι επενδύσεις αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Ωστόσο, η πολιτική αβεβαιότητα, η βραδεία ανάπτυξη εκτός ΕΕ και τα χαμηλά επίπεδα
των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης. 

Επιπλέον, κατά τα προσεχή έτη, η ευρωπαϊκή οικονομία δεν θα είναι πλέον σε θέση να
υπολογίζει στην έκτακτη στήριξη την οποία είχε από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η πτώση
των τιμών του πετρελαίου και η νομισματική υποτίμηση.

Ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διά-
λογο, δήλωσε: «Οι οικονομίες της ΕΕ απέδειξαν την ανθεκτικότητά τους. Αναμένουμε μεγέ-
θυνση των οικονομιών όλων των κρατών μελών το επόμενο έτος. Υπό το πρίσμα της αυξημέ-
νης παγκόσμιας αβεβαιότητας, καθίσταται σήμερα ακόμη πιο σημαντική η επιδίωξη υγιών και
συνετών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών.»

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολο-
γίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Η ευρωπαϊκή ανάπτυξη θα διατηρηθεί το 2017 σε συν-
θήκες δυσκολότερες εκείνων της άνοιξης. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ενι-
σχυμένος από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις σε πολλές χώρες, η μείωση των δημοσίων ελ-
λειμμάτων στη ζώνη του ευρώ, η ανάκαμψη των επενδύσεων και η πιο δυναμική πορεία του
ενδοκοινοτικού εμπορίου αποτελούν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία.» n

Ανάπτυξη και προσφυγικό οι στόχοι του
προϋπολογισμού 2017

Στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς
και στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, στοχεύει ο
προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017, στον οποίο συμφώνησαν
την περασμένη Πέμπτη τα ευρωπαϊκά όργανα.

Βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕ θα
δαπανήσει περισσότερα χρήματα το 2017, με στόχο μια πιο αν-
ταγωνιστική και πιο ασφαλή Ευρώπη. Ομοίως, θα διαθέσει πε-

ρισσότερα κονδύλια για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων καθώς και για την αν-
τιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης, στις χώρες προέλευσης και διέ-
λευσης.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, αρμόδια για τον
Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, δήλωσε: «Αναζητήσαμε παντού όπου μπο-
ρούσαμε τα απαιτούμενα κονδύλια για έναν προϋπολογισμό που θα εξυπηρετεί με τον κα-
λύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών μας. Έτσι, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017
θα μας βοηθήσει να θωρακιστούμε έναντι των κραδασμών, δίνοντας ώθηση στην οικονομία
μας και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως το προσφυγικό. Συνεχίζουμε να
εστιάζουμε τον προϋπολογισμό μας στα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ του
προϋπολογισμού της ΕΕ θα κάνει τη διαφορά.»

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 ανέρχεται σε 155,9 δισ. ευρώ σε ανα-
λήψεις υποχρεώσεων και σε 134,5 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού της ΕΕ το 2017 είναι ότι σχεδόν
τα μισά κονδύλια (74,9 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων) προορίζονται για την τόνωση
της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα, 21,3 δισ.
ευρώ θα διατεθούν για προγράμματα όπως «Ορίζοντας 2020», «Erasmus+» και «COSME»
καθώς και για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ενώ 2,7 δισ. ευρώ θα δια-
τεθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Επιπλέον ποσό 53,59 δισ.
ευρώ θα διατεθεί για την προώθηση της σύγκλισης μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περι-
φερειών μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Εξάλλου, ο προϋπολογισμός του 2017 προβλέπει περίπου 6 δισ. ευρώ για την ενίσχυση
της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και για την αντιμετώπιση της μετανά-
στευσης και της προσφυγικής κρίσης. Το μισό του ποσού αυτού θα χρηματοδοτήσει δρά-
σεις στο εσωτερικό της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο μισό δράσεις εκτός της ΕΕ για την αντιμετώ-
πιση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης. n

Προειδοποίηση οκτώ χωρών 
για τον κίνδυνο αποκλίσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε οκτώ χώρες της Ευ-
ρωζώνης για τον κίνδυνο να εμφανίσουν οι προϋπολογισμοί
τους για το 2017 δημοσιονομικές αποκλίσεις σε σχέση με τους
στόχους, ενώ κάλεσε τις χώρες με πλεονάσματα να ακολουθή-
σουν μια πιο επιθετική αναπτυξιακή πολιτική.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εξέτασης των σχεδίων προϋπο-
λογισμών του 2017, η Επιτροπή εκτιμά ότι τα σχέδια που υπέβαλαν η Ιταλία, η Ισπανία, η
Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Σλοβενία, η Κύπρος και η Λιθουανία, ενέχουν τον
κίνδυνο απόκλισης και ίσως χρειαστεί να ληφθούν μέτρα.

Ωστόσο τις τελικές αποφάσεις θα τις λάβει το Εurogroup στις 5 Δεκεμβρίου, όταν θα εξε-
τάσει τα σχέδια των προϋπολογισμών όλων των χωρών της ευρωζώνης, πλην της Ελλάδας
η οποία επειδή βρίσκεται σε πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός της εξετάζεται από τους θε-
σμούς στα πλαίσια των αξιολογήσεων.

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, για τις χώρες με σημαντικά πλεονάσματα όπως η Γερ-
μανία και η Ολλανδία, η Επιτροπή τις κάλεσε να αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες τους, όπως
προβλέπεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας, ώστε να επωφεληθούν και οι πολίτες τους
αλλά και οι οικονομίες των άλλων χωρών της Ευρωζώνης.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα σύνολο κανόνων που σκοπό έχει να
διασφαλίσει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φροντίζουν να διατηρούν υγιή δημόσια
οικονομικά και να συντονίζουν τις δημοσιονομικές πολιτικές τους. Ορισμένοι κανόνες του
ΣΣΑ έχουν ως στόχο να προλαμβάνουν τυχόν προβληματικές κατευθύνσεις των δημοσιο-
νομικών πολιτικών, και άλλοι να διορθώνουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα ή
τα υψηλά επίπεδα του δημοσίου χρέους.

Αναφορικά με την Ιταλία η απόκλιση σύμφωνα με την Κομισιόν εξακολουθεί να υφίστα-
ται και μετά τον υπολογισμό στο δημόσιο έλλειμμα του πρόσθετου κόστους των σεισμών,
αλλά και της προσφυγικής κρίσης. Ωστόσο, από την πλευρά της Κομισιόν ήταν διάχυτη η
προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι με τη Ρώμη και ενόψει του κρίσιμου δημοψηφίσματος στην
Ιταλία στις 4 Δεκεμβρίου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Επιτροπή αποφάσισε να αρ-
χειοθετήσει τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει για το «πάγωμα» των κοινοτικών κονδυλίων
που δίνονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ στην Ισπανία και την Πορτογαλία θεω-
ρώντας ότι οι δύο χώρες έλαβαν τα ενδεδειγμένα μέτρα και έχουν συμμορφωθεί.

Τέλος, η Κομισιόν εκτιμώντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί πολύ μεγάλη πρό-
οδος στο δημοσιονομικό τομέα πρότεινε για πρώτη φορά μια πιο επιθετική αναπτυξιακή
πολιτική, ενέργεια που από πολλούς ερμηνεύεται και ως περιορισμός της λιτότητας. n
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Σόιμπλε προς Βρετανία: Μην περιμένετε
εκπτώσεις για το Brexit

Με πολύ σκληρή γλώσσα απευθύνθηκε στη
Βρετανία ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών,
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, εξανεμίζοντας τις
όποιες ελπίδες της ότι το Βερολίνο θα άμβλυνε
τη στάση του, επηρεάζοντας πιθανώς και το
Παρίσι. Η Γαλλία ζητεί να καταβάλει το Λον-
δίνο «υψηλό τίμημα» λόγω Brexit. Μιλώντας
στους «Financial Τimes», ο υπουργός διεμή-
νυσε ότι ακόμα και μετά το Brexit, η Βρετανία

θα υπόκειται σε φορολογικούς κανόνες, που θα περιορίζουν τη δυνατότητά της να δίνει κί-
νητρα παραμονής των επενδυτών στο έδαφός της. Ο Γερμανός υπουργός αναφερόταν σε
διεθνείς πολυμερείς συμφωνίες στους κόλπους του G20 για τον περιορισμό της φοροαπο-
φυγής, οι οποίες μειώνουν τη δυνατότητα της Βρετανίας να παραχωρεί φορολογικά προνό-
μια σε εταιρείες. Αυτό θα ισχύει και μετά το Brexit.

Επιπλέον, υπενθύμισε πως η Βρετανία θα έχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την
Ε.Ε. επί μία δεκαετία και πλέον, έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η έξοδός της. «Πιθανώς οι
οικονομικές της δεσμεύσεις να παραταθούν έως και το 2030, ενώ δεν θα της εξασφαλίσουμε
γενναίες εκπτώσεις», τόνισε ο κ.Σόιμπλε. Δήλωσε ότι η Βρετανία πρέπει να τηρήσει τις διε-
θνείς της δεσμεύσεις σε θέματα επενδύσεων, όπως συνέβη με τη Nissan Motor, η οποία εξα-
σφάλισε εγγυήσεις από την κυβέρνηση της Τερέζα Μέι για απρόσκοπτη πρόσβαση στην
Ε.Ε., όταν αποφάσισε την παραγωγή νέων μοντέλων στη χώρα, ανεξαρτήτως Brexit.

Ο αντίκτυπος του Brexit, πάντως, θα φανεί και στα δημόσια οικονομικά. Οι προβλέψεις
του ενδιάμεσου προϋπολογισμού της Βρετανίας αναμένεται να δείξουν «τρύπα» 100 δισ.
στερλινών την επόμενη πενταετία. Aυτό σημαίνει ότι η βρετανική κυβέρνηση θα υποχρεω-
θεί να δανειστεί 100 δισ. στερλίνες περισσότερα από ότι προβλεπόταν, λόγω αργής ανά-
πτυξης, μείωσης στα έσοδα από τη φορολογία και περιστολής επενδύσεων. Σύμφωνα με
τους «FΤ», ο προϋπολογισμός θα εμφανίζει έλλειμμα την επόμενη πενταετία – το έλλειμμα
του οικονομικού έτους 2016 αντί να περισταλεί στα 55,5 δισ. λίρες, όπως αρχικά προβλεπό-
ταν, θα εκτιναχθεί στα 70 δισ. λίρες. n

Βίζερ: Εφικτή η λήψη μέτρων 
για το χρέος στις 5 Δεκεμβρίου

Εφικτό να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να λη-
φθούν τα μέτρα για το χρέος στις 5 Δεκεμβρίου αλλά η
συμμετοχή του ΔΝΤ στις συζητήσεις είναι απαραίτητη,
λέει ο επικεφαλής του Euro Working Group.  Μιλώντας
στο Bloomberg, ο Τόμας Βίζερ προβλέπει ότι η Ελλάδα
και οι θεσμοί που συζητούν τις μεταρρυθμίσεις στην
Αθήνα μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για συζητήσεις το
Δεκέμβριο για την ελάφρυνση του χρέους.

«Χρειάζεται να κάνεις μεταρρυθμίσεις και αυτό θα φέρει την ανάπτυξη και αυτό θα ξε-
κλειδώσει τα μέτρα για τα οποία στην πραγματικότητα έχουμε ήδη συμφωνήσει», δηλώνει.
«Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσουμε εκεί και μετά θα είναι
σχετικά ήπια η πλεύση για το υπόλοιπο του προγράμματος».

Ερωτηθείς από το Bloomberg για τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα
στην Αθήνα, αναφορικά με το χρέος, ο κ. Βίζερ είπε ότι η δική του ανάγνωση για όσα άκουσε
είναι η εξής:  «Πρέπει να κάνετε τις  μεταρρυθμίσεις, αυτό θα φέρει πίσω την ανάπτυξη και
αυτό θα ξεκλειδώσει τα μέτρα που στην πραγματικότητα συμφωνήθηκαν τον Μάιο, τα βρα-
χυπρόθεσμα μέτρα από εφέτος το φθινόπωρο και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα στο τέλος του
προγράμματος, αν είναι αναγκαία».για τα οποία στην πραγματικότητα έχουμε ήδη συμφω-
νήσει.

Το πρακτορείο σημειώνει περαιτέρω ότι παρότι ο Μπάρακ Ομπάμα κάλεσε την Ευρώπη να
χαλαρώσει την πολιτική λιτότητας, ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ Β. Σόιμπλε έθαψε τις ελπίδες για
σημαντική ελάφρυνση χρέους, δηλώνοντας ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, όχι μειώσεις
χρέους.

Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων αυξήθηκαν, παρά την ευρύτερη πτωτική αγορά, με τις
αποδόσεις (που κινούνται αντίστροφα) να υποχωρούν. Η απόδοση του τίτλου που λήγει τον
Απρίλιο του 2018 υποχώρησε σήμερα το πρωί στο 6,9%, όταν τον Σεπτέμβριο βρισκόταν
στο 10%.

Σύμφωνα με τον Βίζερ, αν υπάρξει συμφωνία για τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν
στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, που περιλαμβάνουν και τα εργασιακά, «τότε όλες οι συ-
ζητήσεις για το χρέος μπορούν, ελπίζω, να ολοκληρωθούν». n

Γερμανικός Τύπος: Τα «χάδια» 
του Ομπάμα στην Ελλάδα και 
οι «τελευταίες επιθυμίες» της

O γερμανικός Τύπος σχολίασε με αρκετά ρεπορ-
τάζ την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Μπα-
ράκ Ομπάμα στην Αθήνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμ-
φαση στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του στο Ίδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος».

Το πρωτοσέλιδο της SZ έχει τίτλο «Ο Ομπάμα
επαινεί τη ‘φλόγα της δημοκρατίας’», συνοδεύον-
τας την κεντρική φωτογραφία με τον πρόεδρο των
ΗΠΑ στο βήμα. Σύμφωνα με την εφημερίδα του

Μονάχου, «ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί στην Αθήνα να απαλλάξει τους
ανθρώπους από τον φόβο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ», λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα δια-
τηρήσουν τη δέσμευσή τους προς το ΝΑΤΟ και προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους για τον
κίνδυνο ενίσχυσης του εθνικισμού.

Η τρίτη σελίδα της εφημερίδας αφιερώνεται στην ανάλυση της επίσκεψης του Αμερικα-
νού προέδρου. Ο Μπαράκ Ομπάμα «προειδοποίησε ειδικά από τον τόπο γέννησης της δη-
μοκρατίας για τον κίνδυνο κατάρρευσής της», γράφει η SZ και προσθέτει: «Μόλις άφησε
πίσω του μια χώρα που από την ημέρα των εκλογών βρίσκεται σε έναν βαθύ κοινωνικό πό-
λεμο και η κατάστασή της ωθεί στην απόγνωση εκείνο το τμήμα του κόσμου που ονομάζε-
ται δυτικό ή δημοκρατικό». 

Για «χάδια» του Αμερικανού προέδρου προς την Αθήνα κάνει λόγο η Frankfurter Allge-
meine Zeitung σχολιάζοντας το περιεχόμενο της ομιλίας του. «Εδώ και μέρες υπήρξαν ει-
κοτολογίες για το αν ο Μπαράκ Ομπάμα θα αξιοποιούσε τη βασική ομιλία του για να προ-
τρέψει τους Ευρωπαίους δανειστές να αναλάβουν ένα μέρος των ελληνικών χρεών – και ο
απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος δεν απογοήτευσε τους οικοδεσπότες του», σχολιάζει η
FAZ.

Τέλος, σε ρεπορτάζ από την Αθήνα, η Tageszeitung του Βερολίνου αναφέρεται στην ομι-
λία του Μπαράκ Ομπάμα για τη δημοκρατία «στους πρόποδες της Ακρόπολης», με την οποία
«αποχαιρετά την Ευρώπη και τον Λευκό Οίκο». Η εφημερίδα έχει τίτλο «Ο μαύρος Περι-
κλής», επιχειρώντας παραλληλισμό της ομιλίας του απερχόμενου προέδρου για τις δημο-
κρατικές αξίες με την ιστορική αγόρευση του Περικλή στην Πνύκα κατά τη διάρκεια του
Πελοποννησιακού Πολέμου. «Ένας παθιασμένος έπαινος για την αρχαία Πόλη και τη δη-
μοκρατία ως μορφή κρατικής οργάνωσης», γράφει η TAZ. n

Ο Ομπάμα αποχαιρέτησε 
τους Ευρωπαίους ηγέτες σε άτυπη 
σύνοδο κορυφής στο Βερολίνο

Το τελευταίο ταξίδι του Μπαράκ Ομπάμα
στην Ευρώπη με την ιδιότητα του προέδρου
ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι,
με την αναχώρησή του από το Βερολίνο. Στη
γερμανική πρωτεύουσα, ο Ομπάμα συναντή-
θηκε με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλ-
λίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Ισπα-
νίας, χωρίς να γίνει γνωστό το περιεχόμενο
των συζητήσεων.

Στο στρογγυλό τραπέζι γύρω από το οποίο
κάθισαν οι ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος έλαβε θέση ανάμεσα στη Γερμανίδα καγκελάριο
Μέρκελ και τον Ιταλό πρωθυπουργό Ρέντσι. Επρόκειτο άραγε για συμβολική απόπειρα δια-
μεσολάβησης ανάμεσα σε δύο στενούς συμμάχους που διαφωνούν για την πορεία της Ευ-
ρωζώνης; Είναι η αμερικανική ισχύς ικανή να εγγυηθεί την επιβίωση της ΕE; Η ευρωπαϊκή
κοινή γνώμη δεν έχει την παραμικρή ένδειξη αν συζητήθηκαν τα ζητήματα αυτά, πολύ δε
περισσότερο τι μπορεί να αποφασίστηκε. Ως εκ τούτου, αρκείται στην προχθεσινή δήλωση
του Αμερικανού προέδρου σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση «είναι ένα από τα
σπουδαία πολιτικά και οικονομικά επιτεύγματα του κόσμου».

Αυτό που κατέστη σαφές είναι ότι η Δύση εξακολουθεί να προσδιορίζεται με τη βοήθεια
του ρωσικού αντίπαλου δέους. «Oι ηγέτες συμφώνησαν ομόφωνα στη συνεχιζόμενη ανάγκη
να εκπληρώσει η Ρωσία πλήρως τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Μινσκ
και στο ότι πρέπει να παραμείνουν οι σχετιζόμενες με την Ουκρανία κυρώσεις σε βάρος της
Ρωσίας», ανέφερε το ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου.

Οι ηγέτες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις απώλειες ζωών εξαιτίας των βομβαρδισμών
στο Χαλέπι, αλλά, όπως διευκρίνισε η Άνγκελα Μέρκελ, δεν υπήρξε συζήτηση για επιβολή
κυρώσεων στη Ρωσία σε σχέση με τους βομβαρδισμούς αυτούς.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τους
ομολόγους του για την εκστρατεία απελευθέρωσης της Μοσούλης από τους τζιχαντιστές,
ενώ ενεθάρρυνε την ανταλλαγή πληροφοριών στο εσωτερικό της ΕΕ προκειμένου να απο-
τραπούν τρομοκρατικές επιθέσεις.

Οι απορίες των Ευρωπαίων σχετικά με την πορεία που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση του
διαδόχου του, Ντόναλντ Τραμπ, απαντήθηκαν με δηλώσεις περί δημοκρατικών αξιών. n



Tο Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο Βιέννης διοργα-
νώνει και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου στηρίζουν την
«Κυπρίων Συναυλία» στο Μέγαρο Φίλων Μουσικής
Βιέννης MUSIKVEREIN BRAHMS-SAAL την Παρα-
σκευή 25 Νοεμβρίου, στις 19:30.

Η “Κυπρίων Συναυλία” (Zypriotisches Galakonzert)
αποτελεί πλέον θεσμό για τα μουσικά δρώμενα της Βιέννης, μετά από πρωτοβουλία του κύ-
πριου Βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη. Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος της συναυλίας,
είναι το μουσικό συναπάντημα των αποσπασμάτων μεγάλων κλασσικών μουσουργών με
αποσπάσματα της Εθνικής Μουσικής Σχολής, σύγχρονων κυπρίων συνθετών και της κυ-
πριακής μούσας σε κλασσική ενορχήστρωση.

Για πρώτη φορά στη φετινή “Κυπρίων Συναυλία”, θα παρουσιαστούν στην Brahms-Saal
του Musikverein, δύο κυπριακά μουσικά σύνολα νέων συντελεστών, το κλιμάκιο της Συμ-
φωνικής Ορχήστρας Νέων της Κύπρου και το Μουσικό Γυμνάσιο Λευκωσίας (Παγκύπριο Γυ-
μνάσιο), μαζί με καταξιωμένους σολίστ από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Θα παρουσιαστούν δημοφιλή αποσπάσματα από έργα των Βέρντι, Ροσσίνι, Μπελίνι, Που-
τσίνι, Μπιζέ, Μασκάνι, Στόλτζ, Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Μ. Χριστοδουλίδη καί Α. Λυμπου-
ρίδη.

Κυριότερος στόχος της πραγματοποίησης της συναυλίας είναι η προβολή και η προώθηση
του Κυπριακού Πολιτισμού στο εξωτερικό, η προβολή και η ενίσχυση της Κυπριακής κουλ-
τούρας και δημιουργίας, η εμπλοκή νεαρών μουσικών από την Κύπρο και η ανάδειξη του
ταλέντου τους στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. n

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ
ΕΠΣΑ) ανακοίνωσε ότι η πρόταση του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου “KIOS Research Cen-
tre of Excellence for Intelligent Systems and
Networks” περιλαμβάνεται στις 10 Προτά-
σεις (4η θέση σε επίπεδο ΕΕ), οι οποίες, μέσα
από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικα-
σία, έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ανταγωνιστικής
Δράσης “Teaming for Excellence”. Τα έργα
που έχουν επιλεγεί προέρχονται από εννέα
χώρες, Σερβία, Ουγγαρία, Τσεχία, Κύπρο,
Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Βουλγαρία,
και Σλοβακία. 

Η Δράση “Teaming for Excellence” αποτε-
λεί ένα εργαλείο του Χρηματοδοτικού Προ-
γράμματος για την Έρευνα και την Καινοτο-
μία της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» και στοχεύει
στη δημιουργία Κέντρων Αριστείας και τη
ριζική αναβάθμιση υφιστάμενων Κέντρων.
Σκοπός είναι η προώθηση της Επιστημονι-

κής Αριστείας στην Ευρώπη και η γεφύρωση
του χάσματος μεταξύ των ιδιαίτερα ανε-
πτυγμένων χωρών στον τομέα της Έρευνας
και της Καινοτομίας και των υπόλοιπων
χωρών, μέσα από την οικοδόμηση νέων συ-
νεργασιών και νέων επιστημονικών δικτύων
που θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες σε
νέες αγορές. 

Η αναβάθμιση του Ερευνητικού Κέντρου
Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δι-
κτύων «Κοίος», το οποίο λειτουργεί στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου από το 2008, θα υλοποι-
ηθεί με την εξασφάλιση €15 εκ. από το Πρό-
γραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» και θα
στηριχθεί παράλληλα με εθνική χρηματοδό-

τηση ανάλογου ύψους. Στόχος είναι η δημι-
ουργία στην Κύπρο ενός πυρήνα ερευνητι-
κής αριστείας σε θέματα Τεχνολογίας Πλη-
ροφοριών και Επικοινωνίας, με έμφαση στον
σχεδιασμό ευφυών συστημάτων και δικτύων
και την εφαρμογή έξυπνων τεχνικών σε συ-
στήματα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων
των συστημάτων ενέργειας, τηλεπικοινω-
νιακών δικτύων, υδάτινων πόρων και συ-
στημάτων μεταφοράς. 

H επιτυχία αυτή αντανακλά το υψηλότατο
επίπεδο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής
κοινότητας στην Κύπρο και ιδιαίτερα του πιο
πάνω Ερευνητικού Κέντρου. Είναι, επίσης,
αποτέλεσμα της πολιτικής και χρηματοδοτι-
κής στήριξης των κυπριακών προτάσεων που
έλαβαν μέρος στη διαδικασία αυτή από την
Κυβέρνηση, μέσω της ΓΔ ΕΠΣΑ. Η επιτυχία
αυτή της Κύπρου αναμένεται να επιφέρει
πολλαπλά οφέλη όπως η άμεση εισροή ση-
μαντικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών κον-
δυλίων, η ενίσχυση της κυπριακής επιστημο-

νικής και επιχειρηματικής κοινότητας μέσα
από την προώθηση της επιχειρηματικής και-
νοτομίας, η αναβάθμιση της ελκυστικότητας
της Κύπρου στον τομέα της Έρευνας και της
Καινοτομίας, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊ-
κές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύ-
σεων και τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων
απασχόλησης, η δημιουργία συνθηκών για
επαναπατρισμό διακεκριμένων επιστημόνων,
καθώς και η προώθηση της Κύπρου ως περι-
φερειακού κέντρου έρευνας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της
ίδιας Δράσης, δεύτερη Κυπριακή Πρόταση,
η Πρόταση του Δήμου Λευκωσίας “Research
Centre in Interactive Media, Smart Systems
and Emerging Technologies”, παρόλο που
ισοβάθμησε με τις τέσσερεις τελευταίες προ-
τάσεις που επιλέγηκαν, κατατάγηκε τελικά
στην 11η θέση και περιλήφθηκε στο Reserve
List. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Κυπριακή πρόταση επελέγη σε πρόγραμμα δράσης της ΕΕ

«Κυπρίων Συναυλία» στο Μέγαρο Φίλων
Μουσικής της Βιέννης (Musikverein)

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δεχθήκαμε στην
ΠΑΣΥΔΥ τη βράβευση του φωτορεπόρτερ
μας Ανδρέα Μανώλη από το Ινστιτούτο ΜΜΕ
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που έδωσε
ταυτόχρονα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
την ευκαιρία να παραστεί στην τελετή της
απονομής των βραβείων δημοσιογραφίας και

να αναπτύξει τους προβληματισμούς του για τη δημοσιογραφία αλλά και το ρόλο που πρέ-
πει να διαδραματίζει σε ανάλογα κρίσιμες στιγμές όπως οι σημερινές για την πατρίδα μας. 

Βραβεία απονεμήθηκαν σε τέσσερις  καταξιωμένους δημοσιογράφους, τον πολιτικό συν-
τάκτη Κώστα Βενιζέλο του Φιλελευθέρου, το βετεράνο αλλά ενεργό δημοσιογράφο Δημή-
τρη Παπαδημήτρη το φωτορεπόρτερ Ανδρέα Μανώλη και την Τουρκοκύπρια καταξιωμένη
δημοσιογράφο Σεφκιούλ Ουλουντά. Ειδικά για τη βράβευση του Ανδρέα Μανώλη ο ΠτΔ
είπε: 

«Χαίρομαι διότι ίσως αυτό που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, που έχει σημασία για τη δη-
μοσιογραφία ήταν η επιλογή του Ανδρέα Μανώλη, ο οποίος αποτυπώνει σε εικόνες την
πραγματικότητα. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο εάν θέλουμε να έχουμε ορθή δημο-
σιογραφία. Αυτά που αποτυπώνει ο φακός να μεταφέρονται στην πραγματικότητα χωρίς
αλλοιώσεις. Δεν έχω αντιληφθεί να παρεμβαίνει στις φωτογραφίες – μακάρι έτσι να γινόταν
και με το σύνολο της δημοσιογραφικής οικογένειας, να αποδίδουν ακριβώς την εικόνα, να
αποδίδουν αυτό που καταγράφεται ως γεγονός και ως αλήθεια και όχι αυτό που καμιάς φορά
υπαγορεύεται είτε από προκαταλήψεις είτε και από υπαγόρευση, θέλω να πω κατ’ εξαίρεση». 

Ο ΠτΔ πρόσθεσε ότι αισθάνεται χαρά όταν μελετά τις φωτογραφίες του Ανδρέα Μανώλη.n

Βράβευση του φωτορεπόρτερ μας από το
Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας  

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
ανταλλαγής νέων για πρα-
κτική άσκηση και κατάρτιση
«EURODYSSEE», σε συνερ-
γασία με την Ένωση Δήμων
Κύπρου (ΕΔΚ) και το Τμήμα

Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, διοργανώνει στην Κύπρο το ετήσιο του
Φόρουμ με θέμα τη Δίκαιη Κινητικότητα (Fair Mobility) των
Νέων στην Ευρώπη. Το Φόρουμ θα λάβει χώρα στις 22 – 24
Νοεμβρίου 2016, στο Ξενοδοχείο Sandy Beach, στη Λάρνακα
και διοργανώνεται με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου και συγκεκριμένα μέσω της δράσης «Κι-
νητικότητα Εργαζομένων/Λειτουργία του Δικτύου EURES”.

Το Φόρουμ, στο οποίο συμμετέχουν 100 σύνεδροι από την
Ευρώπη και την Κύπρο, αποτελεί βήμα αλληλογνωριμίας
των επαρχιών της ΕΕ που λαμβάνουν μέρος στο Δίκτυο
καθώς και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την λειτουργία
του δικτύου. Δίδει επίσης τη δυνατότητα για συζήτηση των

θεμάτων που άπτονται στην κινητικότητα των νέων. 
Φέτος, το θέμα απασχόλησε την ολομέλεια του Φόρουμ

κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του είναι η δίκαιη δια-
κίνηση των νέων στην Ευρώπη. Εισηγητές από την Κύπρο
και Ευρώπη θα προσδιορίσουν τη σημερινή κατάσταση, θα
αναλύσουν τα εμπόδια και τις προοπτικές που προσφέρει η
κινητικότητα στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων
και θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές από διάφορες
χώρες που στοχεύουν στην προώθηση της δίκαιης κινητικό-
τητας των νέων στην Ευρώπη. 

Το πρόγραμμα δίδει την ευκαιρία σε νέους 18-30 ετών, από
τις περιοχές της Ευρώπης που λαμβάνουν μέρος στο Πρό-
γραμμα, να αποκτήσουν εργασιακή πείρα για περίοδο έξι
μηνών (πέντες μήνες πρακτική άσκηση, ένας μήνας εκμά-
θηση γλώσσας/πολιτιστική γνωριμία με τον τόπο εργασίας)
σε μία από τις περιοχές-μέλη του προγράμματος Eurodyssée,
στην Ευρώπη. Στο πρόγραμμα σήμερα δραστηριοποιούνται
32 Δήμοι/κοινότητες σε όλη την Ευρώπη. Η επιχορήγηση της
κινητικότητας δίνεται στους συμμετέχοντες από τους συμ-

βαλλόμενους φορείς της εκάστοτε χώρας υποδοχής και το
ύψος της επιχορήγησής εξαρτάται από τους κανονισμούς της
χώρας υποδοχής. 

Μέσω του Προγράμματος δίδεται η δυνατότητα χρηματο-
δότησης 4-5 Κύπριων νέων, ανά έτος, για να πραγματοποι-
ήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Ευρώπη διάρκειας
έξι μηνών. Η χορηγία δίνεται στους συμμετέχοντες έτσι ώστε
να μπορούν να καλύψουν μέρος των εξόδων μετάβασης και
διαμονής στη χώρα υποδοχής και για παρακολούθηση τα-
χύρρυθμων μαθημάτων γλώσσας κατά τον πρώτο μήνα της
διαμονής τους στη χώρα. Ιδιωτικοί, δημόσιοι και άλλοι ορ-
γανισμοί στην Κύπρο που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα και να φιλοξενήσουν νέους από την Ευρώπη
καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eurodyssee@dl.mlsi.gov.cy.

Περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση του Προ-
γράμματος EURODYSSEE στην Κύπρο θα βρείτε στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dl) και
στην ιστοσελίδα του EURES Κύπρου (www.eures.gov.cy). n

Το ετήσιο φόρουμ «EURODYSSEE» στη Λάρνακα



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
περιέχουν 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. Ιεροφυλάκιο που είχε τέσσερις κίονες.
2. «…….. ντε Μπερζεράκ»: Έργο του Ροστάν –
Εισάγει χρονική πρόταση.
3. Χρονικό επίρρημα –  Έχει και την έννοια του
«σάμπως».
4. Γερμανός μικροβιολόγος – Βραζιλιάνος πιλό-
τος της Φόρμουλα 1 – Αναφορική αντωνυμία
(αρχ.).
5. Μεταφορικά η μεταρσίωση – Διπλό χορεύεται.
6. Μαγειρικό υλικό – Προέρχεται από το Λατι-
νικό όρο Memorandum.
7. Συχνά η αιτία επεισοδίων στα γήπεδα – …… Φον Βίσμαρκ: υπήρξε ο ιδρυτής της Γερμα-
νικής Αυτοκρατορίας.
8. Προϊόν μονοτονίας – Συντομογραφία τούρκικου πολιτικού κόμματος.
9. Συνήθως δηλώνει τοπικό προσδιορισμό - … Ίστγουντ: Αμερικανός ηθοποιός και σκηνο-
θέτης – Υπάρχει στο Ιράν.
10. Αφοσιωμένη στο Θεό – Επιτατικό του «ναι».
11. Ντομινίκ Στρος….: Τέως προϊστάμενος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου – Πόλη της
βορειοδυτικής Γαλλίας – Οργανισμός Αθλητισμού.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αγρίμι – Προηγήθηκε της Ε.Ε.
2. Λέγεται ότι …. αξίζει χίλιες λέξεις – Αλ …: Ιδιαίτερα γνωστό τέμενος.
3. Κάθε άλλο παρά αργά – Αντίθετο του «άουτ».
4. Μνήμη μικροϋπολογιστή -  … Στασινοπούλου: Ηθοποιός.
5. Ο άκρατος οίνος της Θείας Ευχαριστίας – Παλιός Λετονός σκακιστής.
6. Σύντομο εντάξει (αναπ.) – «…. Ασμάτων»: Ποιητικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης – Ιν-
στιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
7. Ο πρώτος από τους μικρούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης – Ιδιαίτερα αντιπαθής στην
Κύπρο.
8. Διεθνής Οργανισμός – Ιταλός πολιτικός.
9. Ρωσικό ναι – Γυναικείο όνομα – Ο αριθμός 220 με γράμματα.
10. Θεός του πολέμου για τους Ρωμαίου – Πλεκτό ύφασμα.
11. Ύπαρξη, πλάσμα – Πρώην καλαθοσφαιριστή του ΠΑΟ – Η κόρη του Ουρανού και της
Γαίας (μυθολ.).  

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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ΗΕπιτροπή Εκδηλώσεων Ευημερίας
Συνταξιούχων μελών ΠΑΣΥΔΥ Λε-
μεσού διοργανώνει πρωτοχρονιά-

τικη συνεστίαση για τους συνταξιούχους δη-
μοσίους υπαλλήλους Λεμεσού στο ξενοδο-
χείο  Καπετάνιος Διόνυσος, πρώην Κάνικα
Πάνθεον το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017,
στις 8.30 μ. μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι δημόσιοι
υπάλληλοι που επιθυμούν να παρευρεθούν

καλούνται να δηλώσουν το συντομότερο δυ-
νατό στο Γιώργο Σοφοκλέους, τηλέφωνα
99434677 και 25362429. Δηλώσεις συμμετο-
χής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2016.

Τιμή για μέλη και συζύγους 10 ευρώ το
άτομο και για φίλους μελών  25 ευρώ το
άτομο. Η πληρωμή θα γίνεται  μαζί με τη δή-
λωση  συμμετοχής στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ
Λεμεσού. n

Πρωτοχρονιάτικη συνεστίαση
συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού  

Στα πλαίσια των πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων της η Οργάνωση μας
προγραμματίζει προσφορά μαθημά-

των χορού από το χοροδιδάσκαλο του Χο-
ρευτικού Συγκροτήματος Αντρέα Κιτρομι-
λίδη. 

Θα διδάσκονται ελληνικοί, λαϊκοί και κυ-

πριακοί χοροί. Στα μαθήματα μπορούν να
συμμετέχουν και σύζυγοι συναδέλφων.

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με
τις συναδέλφους Νάσω Κασουλίδου και
Στάλω Μιχαήλ στα τηλέφωνα 22844457 και
22844449 αντίστοιχα. Δηλώσεις συμμετοχής
μέχρι 9/12/2016. n

Μαθήματα χορού για μέλη Λευκωσίας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε

χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των μελών
το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, 2016.

Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεάτρου θα γίνουν δύο παραστάσεις.
Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 2:30 μμ. και η δεύτερη η ώρα 4:30 μμ. στο Δημοτικό Θέατρο

Λατσιών, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Ο Νικολάκης, η Φρόουζεν και ο Άγιος Βα-
σίλης» από την Παιδική Σκηνή Δώρου Κυριακίδη.

Πριν από την παρουσίαση του έργου ο Κωμικόταχυδακτυλουργός Steve Magic θα δια-
σκεδάσει τα παιδιά.

Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά που θα παρευρε-
θούν. 

Με το εισιτήριο εισόδου θα κληρωθούν πλούσια δώρα.
Εισιτήρια εισόδου προς €3.00 μπορούν τα μέλη να προμηθευτούν από τα μέλη του Δι-

οικητικού Συμβουλίου και από τον συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο οίκημα της Οργάνωσης
μας, στον 3ον όροφο (Αρχείο) τηλέφωνο 22844300.

Τάκης Χαμπουρίδης 99414162 Ιωάννης Όθωνος 99540647
Δέσπω Λεχνού 99521178 Μάκης Πελεκάνος 99453680
Πηνελόπη Πέτσα 99459353 Ανδρέας Κανάρης 99547880
Κατερίνα Χριστοφή 99400919 (Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας)

Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Οργανωμένες εξορμήσεις περιπέτειας - Πρότυπα και Ασφάλεια

Οεναλλακτικός τουρισμός και οι ορ-
γανωμένες εξορμήσεις περιπέτειας
κερδίζουν ολοένα και περισσότερο

ενδιαφέρον στον τόπο μας, δίνοντας την ευ-
καιρία σε ξένους αλλά και σε Κύπριους να
εξερευνήσουν και να χαρούν τις κρυμμένες
ομορφιές του νησιού μας.

Στο διεθνές πρότυπο ISO 21101:2014 Ad-
venture Tourism – Safety management system
– Requirements, ως οργανωμένη εξόρμηση
περιπέτειας ορίζεται η εξόρμηση που γίνεται
για τουριστικούς σκοπούς και περιλαμβάνει
σε κάποιο βαθμό εκπαίδευση ή καθοδήγηση
και ταυτόχρονα αποδοχή του στοιχείου του
ρίσκου που εμπερικλείουν τέτοιες δραστη-
ριότητες. Αυτού του είδους ο τουρισμός
μπορεί να προσφέρεται από επιχειρήσεις ή
και οργανωμένα σύνολα/συλλόγους, αφιλο-
κερδώς, σε εμπορική βάση ή ακόμη και για
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σε όλες τις περι-
πτώσεις όμως γίνεται αποδεκτός ο εγγενής
κίνδυνος που υπάρχει για τους συμμετέχον-
τες.

Για την οργάνωση, την ενημέρωση των
συμμετεχόντων και την παροχή δραστηριο-
τήτων περιπέτειας όσο το δυνατό με μεγα-
λύτερη ασφάλεια, η Διεθνής Τεχνική Επι-
τροπή “ISO/TC 228 Tourism and related
services”, του Διεθνούς Οργανισμού Τυπο-
ποίησης (ISO), έχει εκδώσει τρία σχετικά
πρότυπα.

Το πρότυπο ISO 21101:2014 περιλαμβάνει
πρόνοιες που αφορούν το πλαίσιο εργασιών,
τη διοίκηση, τον προγραμματισμό, την υπο-
στήριξη, τις διαδικασίες λειτουργίας και την
αξιολόγηση και βελτίωση των επιχειρή-

σεων/οργανισμών που παρέχουν τέτοιου εί-
δους δραστηριότητες.

Οι πρόνοιες του προτύπου αυτού έχουν
σκοπό να ενθαρρύνουν τους παρόχους εξορ-
μήσεων περιπέτειας ώστε να αναλύουν και
να αξιολογούν τις δραστηριότητες που προ-
σφέρουν, να κατανοούν τις ανάγκες των
συμμετεχόντων, να προσδιορίζουν τις διαδι-
κασίες εκείνες που προσφέρουν ασφάλεια
και να τις διατηρούν υπό έλεγχο.

Από το ISO 21101:2014 ξεχωρίζει η Παρά-
γραφος 8 “Operation”, στην οποία περιγρά-
φονται οι ενέργειες που θα πρέπει να εφαρ-
μόζουν οι επιχειρήσεις/οργανισμοί για τη
λειτουργία τους αλλά και για την ετοιμότητα
τους και τη διαχείριση έκτακτων περιστατι-
κών.

Η ISO/TR 21102:2013 Adventure Tourism
– Leaders – Personnel competence, αφορά τα
άτομα που ως επικεφαλής έχουν την ευθύνη
κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης. Ανάλογα
με το είδος της εξόρμησης, οι απαιτήσεις για
τις ικανότητες των επικεφαλής ατόμων δια-
φέρουν, ωστόσο κάποιες βασικές δεξιότητες
είναι κοινές και αυτές περιγράφονται στην εν
λόγω Τεχνική Αναφορά (TR).

Όπως ορίζεται στην ISO/TR 21102:2013,
επικεφαλής είναι το άτομο που έχει την ευ-
θύνη για κάποια άτομα και μπορεί να εφαρ-
μόζει γνώσεις και τεχνικές ώστε να επιτύχει
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην Τεχνική
αυτή Αναφορά δίνονται και περιγράφονται
οι απαιτήσεις για το ρόλο του επικεφαλής,
τις τεχνικές του ικανότητες, την καθοδή-
γηση ομάδων, τη διαχείριση των ρίσκων, την
αντιμετώπιση διαφόρων περιστατικών και
ατυχημάτων, την επαγγελματική και ηθική
του συμπεριφορά, τις επιθυμητές δεξιότητες
του καθώς και τη συνεχή βελτίωση και δια-
τήρηση των ικανοτήτων του.

Το τελευταίο πρότυπο της σειράς αυτής
είναι το ISO 21103:2014 Adventure Tourism –
Information for participants. Το πρότυπο

αυτό καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τις
πληροφορίες που θα πρέπει να είναι διαθέ-
σιμες στους συμμετέχοντες ή και σε άλλα εν-
διαφερόμενα μέρη.

Η παροχή των κατάλληλων πληροφοριών
προς τους συμμετέχοντες θα τους βοηθήσει
στις επιλογές τους πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την εξόρμηση τους. Οι πληροφορίες
αυτές εξασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες θα
κατανοήσουν τους κινδύνους και θα είναι
προετοιμασμένοι ώστε να μπορέσουν να
τους αντιμετωπίσουν και να μειώσουν την
πιθανότητα κάποιου τραυματισμού. Ως απο-
τέλεσμα αυτού θα είναι η αύξηση της πιθα-
νότητας για μία ασφαλή εμπειρία.

Στο πρότυπο αυτό δίνονται επίσης απαι-
τήσεις για την επικοινωνία με τους συμμετέ-
χοντες, ώστε να λαμβάνονται υπόψη θέματα
γλώσσας, δυνατότητας κατανόησης ή και
υγείας.

Οι απαιτήσεις για το περιεχόμενο των
πληροφοριών προς τους συμμετέχοντες,
βάσει του εν λόγω προτύπου, θα πρέπει να
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πληροφορίες
για την επιχείρηση/οργανισμό (ονομασία, δι-
εύθυνση, τηλέφωνα, ώρες λειτουργίας, σχε-
τικές άδειες ή πιστοποιήσεις κτλ) και πλη-
ροφορίες για την εξόρμηση (περιγραφή,
πρόγραμμα, κόστος, μεταφορές, σίτιση, εξο-
πλισμός, απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία,
παροχές για ΑΜΕΑ, παιδιά ή ηλικιωμένους
κτλ). Στο ISO 21103:2014 δίνονται ακόμα
απαιτήσεις για τις πληροφορίες που θα πρέ-
πει να περιλαμβάνονται στη συμφωνία με
τους συμμετέχοντες καθώς και για τις πλη-
ροφορίες που θα πρέπει να δίνονται κατά τη
διάρκεια της εξόρμησης αλλά και μετά, σε
περίπτωση που συνέβη οποιοδήποτε περι-
στατικό.

Σκοπός των προτύπων αυτών είναι ο κα-
θορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων για τις
επιχειρήσεις/οργανισμούς που προσφέρουν
υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής

εξορμήσεων περιπέτειας. Σχετική πρόταση
νόμου για τη ρύθμιση κάποιων δραστηριο-
τήτων περιπέτειας όπως ορειβασία, πεζοπο-
ρία και αναρρίχηση, έχει κατατεθεί στη
Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί από την
Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. Τα υπό
αναφορά διεθνή πρότυπα, θα μπορούσαν να
αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στα χέρια
των Κυβερνητικών Αρχών αλλά και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων, αφού αξιοποιώντας
τα θα μπορούσαν να θέσουν τις απαιτήσεις
για τη λειτουργία και διαχείριση τέτοιων επι-
χειρήσεων/οργανισμών, με γνώμονα πάν-
τοτε την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Τα πρότυπα αποτελούν το κλειδί για την
ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς, περιέ-
χουν τις αναγκαίες προδιαγραφές και απαι-
τήσεις για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συ-
στήματα, τις διεργασίες και τα υλικά. Βασι-
κός τους στόχος είναι να παρέχουν, κάτω
από καθορισμένους κανόνες, ένα κοινό υπό-
βαθρο που να επιτρέπει την παραγωγή και
παροχή αγαθών, υπηρεσιών και συστημάτων.

Οι διάφορες πρόνοιες των υπό εκπόνηση ή
αναθεωρούμενων προτύπων συζητούνται
στις συναντήσεις των Τεχνικών Επιτροπών
και οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανι-
σμού Τυποποίησης (CYS), οι οποίοι εκτός
από τους Λειτουργούς του Οργανισμού μπο-
ρεί να είναι άτομα από τον ιδιωτικό και δη-
μόσιο τομέα, από οργανωμένα σύνολα/συν-
δέσμους και άλλους φορείς, έχουν τη δυνα-
τότητα να παρέμβουν έγκαιρα και να
υποστηρίξουν θέσεις υπέρ των ιδιαιτεροτή-
των που μπορεί να έχει η Κυπριακή βιομηχα-
νία και οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά
με την Τεχνική Επιτροπή ISO/TC228 και τα
πρότυπα τα οποία επεξεργάζεται, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS),
στο τηλέφωνο 22411412. n

Του Μιχάλη Ζαντή,
Πτυχιούχος στον κλάδο των Μηχα-
νολογικών Εγκαταστάσεων Κτι-
ρίων και εργάζεται ως Λειτουργός
Τυποποίησης στον Τομέα Μηχανο-
λογίας του Κυπριακού Οργανισμού
Τυποποίησης (CYS).

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέν-
νων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια Αρχή

για την εποπτεία της αγοράς σε θέματα
ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, διενεργεί
ελέγχους σχετικά με τα χριστουγεννιάτικα
διακοσμητικά φωτιστικά τύπου αλυσίδα.
Παράλληλα συμβουλεύει καταναλωτές σχε-
τικά με την αγορά και την ασφαλή χρήση

των φωτιστικών, να αγοράζουν τα φωτι-
στικά από επώνυμες επιχειρήσεις επειδή
αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά πρότυπα
ασφάλειας και πριν από την αγορά να βε-
βαιώνονται ότι αυτά φέρουν τη σήμανση CE,
η οποία τοποθετείται με ανθεκτική ετικέτα
στο καλώδιο.

Να φέρουν επίσης σημάνσεις με τα βασικά
τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος,

όπως η τάση λειτουργίας, και ο βαθμός προ-
στασίας από διείσδυση ξένων στερεών αντι-
κειμένων και από επιβλαβή διείσδυση νερού.

Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι: εμφα-
νείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην
αφαιρούνται εύκολα.

Για την ασφαλή χρήση των φωτιστικών, να
βεβαιώνονται οι αγοραστές ότι δεν έχουν
οποιοδήποτε εμφανές ηλεκτρικό ή μηχανικό

πρόβλημα, δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω
προηγούμενης χρήσης και έχουν ενσωματω-
μένους όλους τους λαμπτήρες στην αλυσίδα.
Σε περίπτωση αντικατάστασής τους, οι λαμ-
πτήρες πρέπει να αντικαθίστανται με λαμ-
πτήρες του ίδιου τύπου. Τα σημεία στερέω-
σης των καλωδίων είναι αξιόπιστα.

Τα προϊόντα να τίθενται εκτός λειτουρ-
γίας, τις ώρες απουσίας από το σπίτι. n

Ασφάλεια χριστουγεννιάτικων φωτιστικών
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Το πρωτάθλημα πήρε… φωτιά. Η 11η

αγωνιστική ήταν ότι χειρότερο για την
ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ. Δέχθηκαν οδυ-

νηρές ήττες από Ομόνοια και ΑΕΛ αντί-
στοιχα και το πρωτάθλημα άλλαξε… χρώμα.
Πρώτες ήττες για τους Λαρνακείς και Λευ-
κωσιάτες που έδωσαν την ευκαιρία στους
Λεμεσιανούς και Λευκωσιάτες (ΑΕΛ, Ομό-
νοια) να κάνουν τα δικά τους όνειρα, αφού
μείωσαν σημαντικά τη διαφορά από τους
πρωτοπόρους, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ που πα-
ρόλο που έχασαν διατήρησαν τις πρώτες θέ-
σεις στο βαθμολογικό πίνακα.

Τα στραβοπατήματα των πρωτοπόρων τα
εκμεταλλεύθηκε με τον καλύτερο τρόπο ο
Απόλλωνας που συνέτριψε εκτός έδρας την
Καρμιώτισσα με 6-0 και μπήκε στο παιγνίδι
της διεκδίκησης της Ευρώπης και γιατί όχι
και του  τίτλου! Καθοριστικό παιχνίδι είναι
στην επόμενη αγωνιστική με τον ΑΠΟΕΛ

στο ΓΣΠ. Ο Απόλ-
λωνας, με τις τέσ-
σερις συνεχείς του
νίκες, θέλει ακόμα
μία για να μειώσει
ακόμα την από-
σταση από τους
π ρ ω τ ο π ό ρ ο υ ς .
Στην κορυφή του
βαθμολογικού πί-
νακα, πάντα
πρώτη είναι η
ΑΕΚ με 28 βαθ-
μούς και ένα σκα-
λοπάτι πιο κάτω ο
ΑΠΟΕΛ με 26
βαθμούς. Την 3η

θέση μοιράζονται η ΑΕΛ και η Ομόνοια με
24 βαθμούς και ακολουθεί στην 5η θέση ο
Απόλλωνας με 22 βαθμούς. Την 6άδα συμ-
πληρώνει ο Ερμής που κέρδισε δύσκολα την
ΑΕΖ με 2-1 και έχει 19 βαθμούς.

Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Άρη
Λεμεσού που κέρδισε εκτός έδρας την Ανα-
γέννηση Δερύνειας με 2-1 και ανάπνευσε
βαθμολογικά. Ισοβαθμεί στην 11η θέση με
την ΑΕΖ στους επτά βαθμούς.

Στο Μακάρειο Στάδιο, η Δόξα Κατωκοπιάς
και η Νέα Σαλαμίνα, μετά από ένα μέτριο
παιχνίδι, εξήλθαν ισόπαλοι 0-0. Η ομάδα του
Βαρωσιού είναι στην 8η θέση με 13 βαθμούς
και η Δόξα στην 13η με έξι βαθμούς.

Στο Δασάκι, ο Εθνικός πέτυχε την Τρίτη
του νίκη στο πρωτάθλημα, αφού δάμασε την
Ανόρθωση με 2-1 και σταμάτησε το σερί των
δύο συνεχόμενων επιτυχιών. Ο Εθνικός με
το τρίποντο έπιασε την Καρμιώτισσα στην 9η

θέση με 11 βαθμούς. Αντίθετα τα αισθήματα
για την ‘Κυρία’ που παρέμεινε στην 7η θέση
με 14 βαθμούς, πέντε βαθμούς πίσω από τον
Ερμή που είναι στην η θέση με 19 βαθμούς.
Ο Επίλογος της αγωνιστικής των
ντέρμπι

Η ΑΕΛ και η Ομόνοια έριξαν μπουρλότο
στο πρωτάθλημα, αφού έβαλαν φρένο στο
αήττητο σερί των ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ αντι-
στοίχως.

Η ΑΕΛ κέρδισε στο κάστρο της με 1-0 τον
ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια στο ΓΣΠ κέρδισε την
ΑΕΚ με 2-1. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκω-
σίας προέρχονταν από 11 σερί ματς χωρίς να
χάσουν. Ηττήθηκαν για τελευταία φορά

στην 35η αγωνιστική του περασμένου πρω-
ταθλήματος, με 0-1 από τον Απόλλωνα στο
Τσίρειο. Όσο για τους κιτρινοπράσινους
κράτησαν το αήττητό τους για δέκα παιχνί-
δια. Έχασαν για πρώτη φορά από το 2-3 στο
‘Αμμόχωστος’ από τη Νέα Σαλαμίνα, στο
πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής του προηγού-
μενου πρωταθλήματος. 

Έτσι, οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού και οι
πράσινοι της Λευκωσίας έκοψαν τον βήχα
των δύο προπορευόμενων για κούρσα αλό-
γων, με έπαθλο τον τίτλο. Τους πλησίασαν
στη  βαθμολογία και δικαιούνται να ονει-
ρεύονται ότι θα μπουν σφήνα στη μάχη για
κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Ντέρμπι έφυγαν… ντέρμπι έρχονται…

Μετά από μία αγωνιστική στην οποία
θριάμβευσαν, η ΑΕΛ και η Ομόνοια ετοιμά-
ζονται για την μεταξύ τους σύγκρουση, στο
πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής. Σ΄ ένα ντέρμπι
που δεν συμφέρει σε καμίαν η ισοπαλία, με
την νικήτρια (αν υπάρξει) να ‘ψηλώνει’
ακόμη περισσότερο και την χαμένη (επίσης
αν υπάρξει) να κάνει πισωγύρισμα.
ΑΠΟΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝ

Ο Απόλλωνας, όχι μόνο δείχνει να ανα-
κάμπτει, αλλά κατά γενική ομολογία έχει
εξαιρετικό ρόστερ με μια μεσοεπιθετική
γραμμή (πέτυχε 26 γκολ και είναι η δεύτερη
καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος) που
θα τη ζήλευαν… όλοι. Οι κυανόλευκοι της
Λεμεσού κάνουν αρχή και αντεπίθεση από
το ΓΣΠ, με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ, την Δευ-
τέρα το βράδυ. Μεγάλο παιχνίδι και χωρίς
το μεγάλο φαβορί, αφού οι γαλαζοκίτρινοι
της Λευκωσίας δεν βρίσκονται και στα…
καλύτερα τους. Δεν παύουν όμως, μέσα στο
κάστρο τους το ΓΣΠ, να κερδίζουν οποιοδή-
ποτε αντίπαλο…
ΑΕΛ – Ερμής

Η ΑΕΚ γυρίζει σελίδα μετά την ήττα από
την Ομόνοια και έχει τώρα νέον αντίπαλο
στην έδρα της τον Ερμή Αραδίππου. Είναι το
φαβορί, αφού η ομάδα της Αραδίππου πα-
ρουσιάζεται με σκαμπανεβάσματα στην όλη
απόδοσή της και αυτό το είδαμε με τον εντός
έδρας αγώνα με την ΑΕΖ Ζακακίου. Οι επό-
μενοι δύο αγώνες της ΑΕΚ είναι με Αναγέν-
νηση Δερύνειας εκτός και Δόξα Κατωκοπιάς
στο Μακάρειο Στάδιο. Βλέπουμε ότι η ομάδα
της Λάρνακας έχει ένα ισορροπημένο πρό-
γραμμα, αντίθετα οι άλλοι διεκδικητές
έχουν… ντέρμπι.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Τα δικά τους ντέρμπι έχουν οι ομάδες που
βρίσκονται στα χαμηλά δώματα του βαθμο-
λογικού πίνακα και χρειάζονται οπωσδήποτε
τους βαθμούς για να ανέβουν πιο ψηλά. Η
Νέα Σαλαμίνα θα φιλοξενήσει στο ‘Αμμό-
χωστος’ τον Εθνικό Άχνας και η ΑΕΖ Ζακα-
κίου την Αναγέννηση Δερύνειας. Στο Τσίρειο
ο Άρης θα έχει για αντίπαλό του την Δόξα

Κατωκοπιάς και η Ανόρθωση στο ‘Αντώνης
Παπαδόπουλος’ την Καρμιώτισσα.

Η επόμενη αγωνιστική η 13η είναι και η τε-
λευταία του πρώτου γύρου και θα έχουμε το
αιώνιο ντέρμπι μεταξύ της Ομόνοιας και του
ΑΠΟΕΛ. Το άλλο παιχνίδι που θα προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον είναι αυτό μεταξύ του
Απόλλωνα και της Ανόρθωσης. Η πρωτοπό-
ρος ΑΕΚ κλείνει στο ‘Τάσος Μάρκου’ με αν-
τίπαλο την Αναγέννηση Δερύνειας, ενώ ο
Ερμής θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ.
Προσοχή στην Αστάνα

Κτύπησε καμπανάκι στον ΑΠΟΕΛ μετά
την ήττα από την ΑΕΛ στο Τσίρειο. Και το
καμπανάκι δεν κτύπησε λόγω της ήττας
αλλά πολύ περισσότερο για την κακή γενική
εμφάνιση της ομάδας. Έτσι ο ΑΠΟΕΛ είναι
υποχρεωμένος να γυρίσει αμέσως σελίδα και
να αφήσει πίσω του την ήττα από την ΑΕΛ.
Αύριο Πέμπτη θα δώσει ένα κρίσιμο ματς
στο Καζακτσάν με την Αστάνα, το οποίο
ίσως αποδεχτεί καθοριστικό αναφορικά με
την πρόκριση στους ‘32’ του Γιουρόπα Λιγκ.
Όσο κι αν οι αντίπαλοί έχουν τεθεί εκτός της
μάχης πρόκρισης, δεν παύουν από του να
αποτελούν έναν επικίνδυνο αντίπαλο που
θέλει τη νίκη για τη βαθμολογία του στην
Ευρώπη και με άλλο κίνητρο το οικονομικό
(360.000 ευρώ). Αυτό άλλωστε δηλώνουν
και οι ίδιοι, μετά την κατάκτηση του Κυπέλ-
λου που έφερε το νταμπλ για την ομάδα του
Στόιλοφ. Ο ΑΠΟΕΛ με νίκη θα επιστρέψει
στην Κύπρο έχοντας εξασφαλίσει την πα-
ρουσία του στην επόμενη φάση της διοργά-
νωσης. Ακόμα και με ισοπαλία ή ήττα, όμως
υπό προϋποθέσεις, μπορεί να προκριθεί.
Αρκεί να νικήσει ο Ολυμπιακός τη Γιανγκ
Μπόις στο ‘Γεώργιος Καραϊσκάκη’. Οι γαλα-
ζοκίτρινοι, όμως έχουν ανάγκη την αποκό-
μιση οφέλους για ν’ αυξήσουν τις πιθανότη-
τες τερματισμού στην κορυφή του 8ου ομί-
λου. Μετά το μακρινό ταξίδι της επιστροφής
από το Καζακστάν, ο ΑΠΟΕΛ θα έχει ενώ-
πιον του λίγες μέρες για να προετοιμαστεί
για ακόμη ένα ντέρμπι. Την Δευτέρα θα υπο-
δεχτεί τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ και μετά την
ήττα από την ΑΕΛ, η ανάγκη για νίκη θα
είναι ακόμη μεγαλύτερη για τους Λευκωσιά-
τες.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

Ο Αντώνης Γιωργαλλίδης επέστρεψε στο
ΓΣΠ ως αντίπαλος της Ομόνοιας. Ο έμπει-
ρος πορτιέρο αποχώρησε μέσα του Αυγού-
στου για την ΑΕΚ. Με την είσοδό του στον
αγωνιστικό χώρο χειροκροτήθηκε από τον
κόσμο της Ομόνοιας, ο οποίος δεν ξέχασε
την προσφορά του. Ο Γιωργαλλίδης φυσικά
ανταπέδωσε. Η Ομόνοια και η ΑΕΚ είναι οι
μοναδικές ομάδες που σκόραραν σ’ όλα τα
παιχνίδια μέχρι τώρα. Οι ΣΚΟΡΕΡ: Ντάρμ-
πισαϊαρ (Ομόνοια) 9 γκολ, Σωτηρίου
(ΑΠΟΕΛ), Πάγκαλος (ΑΕΖ), Παπουλής
(Απόλλων) από 7 γκολ. Με 6 τέρματα ο Σιέ-
ρινταν (Ομόνοια).
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ολοταχώς για τα ‘σαλόνια’ η Αλκή

Και την… Πέτρα του Ρωμιού να βρει εμ-
πόδιο στον δρόμο της προς την άνοδο, η
Αλκή Ορόκλινης θα την υπερπηδήσει. Η
‘Αθάνατη’ μετέτρεψε ακόμη ένα ντέρμπι
σε… υγιεινό περίπατο και συνεχίζει την καλ-
πάζουσα πορεία της με προορισμό τα ‘σαλό-

νια’. 
Η ομάδα του Σάββα Δαμιανού διέλυσε και

τον Οθέλλο Αθηένου μέσα στο ‘Αμμόχω-
στος’ (4-0) στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας, διατή-
ρησε το αήττητό σερί της  και ταυτόχρονα
αύξησε τη διαφορά από τους βασικούς αν-
ταγωνιστές της, βάζοντας γερές βάσεις όχι
μόνο για την εξασφάλιση ενός προνομιού-
χου εισιτηρίου, αλλά και για τον τίτλο.

Πάτησε την πεπονόφλουδα η Πάφος, η
οποία απώλεσε βαθμούς στην έδρα της Πα-
ρεκκλησιάς, με την οποία συμβιβάστηκε
στην ισοπαλία (2-2). Μάλιστα η Πάφος ισο-
φάρισε στο 90+6’’. Το στραβοπάτημα των
γαλάζιων της Πάφου το εκμεταλλεύτηκε η
Αγία Νάπα και τους έπιασε στην 2η θέση της
βαθμολογίας με 21 βαθμούς, ενώ η Αλκή
πήγε στους 28 βαθμούς. Κέρδισε το ΘΟΪ Λα-
κατάμιας με 3-0.

Δύσκολη εκτός έδρας νίκη για το Παραλί-
μνι και τον Ολυμπιακό, που νίκησαν με το
ίδιο σκορ (1-0) την ΕΝΑΔ και τον Ακρίτα
αντίστοιχα. Το Παραλίμνι είναι στην 4η θέση
με 20 βαθμούς και ο Ολυμπιακός στην 5η με
18 βαθμούς. Σπουδαία εντός έδρας επιτυχία
που της επέστρεψε νε ξεκολλήσει από την
προτελευταία θέση της βαθμολογίας, πέτυχε
η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας και μάλιστα με ανα-
τροπή επί του μαχητικού ΑΣΙΛ με 3-1.

Τέλος, βαθμολογική ανάσα πήρε η Ομό-
νοια Αραδίππου που δραπέτευσε από το
Μακάρειο με το ‘διπλό’ επί του Εθνικού Άσ-
σιας (2-1).
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανέβηκε στην 2η θέση ο Διγενής Ορό-
κλινης

Η Ορμήδεια έχασε στην έδρα της από τον
Διγενή Ορόκλινης 0-1 και έμεινε στους
πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο
ομάδα της Ξυλοτύμπου που κέρδισε την Ελ-
πίδα Ξυλοφάγου με 3-1 και πέρασε στους 23
βαθμούς. Νέα νίκη για τον Χαλκάνορα Ιδα-
λίου που νίκησε εντός έδρας τον Εθνικό Λα-
τσιών με 1-0 και ανέβηκε με άλλες δύο ομά-
δες (Ορμήδεια, Ορόκλινη) στην 2η θέση με
18 βαθμούς. Από το κακό στο χειρότερο για
την ΜΕΑΠ που δέχθηκε τη δεύτερη συνεχή
της ήττα. Αυτή τη φορά από την ΑΕΝ με 
3-2 και έπεσε για πρώτη φορά στην 6η θέση
με 15 βαθμούς. Την κατηφόρα γνώρισε και η
Ολυμπιάδα Λυμπιών που έχασε εντός έδρας
από το Διγενή Μόρφου με 1-3 και είναι στην
9η θέση. Η ΑΠΕΠ κέρδισε τον Ηρακλή με 1-
0, η Πέγεια τον Λειβαδιακό/Σαλαμίνας με 3-
2 και τέλος ο Αχυρώνας την Ε.Ν.Υ. Διγενή
Ύψωνα με 2-1.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αύξησε τη διαφορά ο Ονήσιλος Σωτήρας

Νέα νίκη πέτυχε ο Ονήσιλος Σωτήρας.
Αυτή τη φορά κέρδισε δύσκολα εντός έδρας
την Αμαθούς με 1-0 και εκμεταλλευόμενη
την ισοπαλία 1-1 της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
αύξησε τη διαφορά στους τέσσερις βαθμούς.
Η ομάδα της Σωτήρας έχει 25 βαθμούς και η
ΑΠΕΑ 21 βαθμούς. Παρότι ο ΑΤΛΑΣ
Αγλαντζιάς έφερε ισοπαλία εντός έδρας με
τον Κούρη (1-1), εντούτοις διατήρησε την 3η

θέση με 17 βαθμούς. Λευκή ισοπαλία (0-0),
έφερε και η ΑΣΠΙΣ Πύλας εκτός έδρας με τη
Δόξα Παλιομετόχου και έμεινε στην 4η θέση
με 16 βαθμούς. n

Η ΑΕΛ και η Ομόνοια έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα
Ο ΑΠΟΕΛ στο Καζακστάν

Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού και οι πράσινοι της
Λευκωσίας παρουσιάζονται διατεθειμένοι να μπουν
σφήνα στη μάχη της κατάκτησης του τίτλου.
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Ελπίζω ότι ο κ. Τραμπ θα συνεχίσει χωρίς
δραματικές μεταβολές τη σημερινή αμερι-
κανική στάση σε σχέση με την Ευρώπη.
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

H εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ενέχει τον
κίνδυνο να διαταράξει τις διατλαντικές σχέ-
σεις στα θεμέλια και τη δομή τους.
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Πρόεδρος της Κομισιόν.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδροςτων ΗΠΑ επιβε-
βαίωσε ότι είναι διατεθειμένος να ομαλο-
ποιήσει τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Κυριαρχία δεν νοείται εφόσον υπάρχουν εγ-

γυήσεις και στρατεύματα κατοχής.

Προκόπης Παυλόπουλος,

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο  της λύσης του κυπριακού τα
εγγυητικά δικαιώματα θα πρέπει να καταρ-
γηθούν. 
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Δεν νοείται ευρωπαϊκό κράτος να είναι υπό

την εγγύηση οποιασδήποτε χώρας.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Είμαι μέρος της λύσης του προσφυγικού και
είμαι το ίδιο λαός όσο και άλλοι, όχι μόνο το
AfD.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.

Η Τουρκία δεν χρειάζεται να γίνει μέλος της

Ε.Ε. με κάθε κόστος.

Ταγίπ  Ερντογάν, 

Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

24ωρη απεργία αύριο από την ΑΔΕΔΥ

Σε 24ωρη απεργία
κ α τ έ ρ χ ο ν τ α ι
αύριο Πέμπτη οι

δημόσιοι υπάλληλοι
στην Ελλάδα διαμαρτυ-
ρόμενοι για τα νέα
μέτρα που προγραμματί-
ζει να επιβάλει η Ελλη-
νική Κυβέρνηση με  ευέ-
λικτες συμβάσεις με
τους δημοσίους υπαλλή-
λους στα πλαίσια μνη-
μονιακών μεταρρυθμί-
σεων στη δημόσια διοί-
κηση. 

Σε διακήρυξη της η ΑΔΕΔΥ επαναλαμβάνει την αντίθεση
της στα κυβερνητικά σχέδια που προωθούν την ιδιωτικο-
ποίηση δημόσιων υπηρεσιών και μεταρρυθμίσεων  που προ-
νοούνται στα μνημόνια που έχουν συνομολογηθεί με τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

Σε πλήρη αντίθεση με τις κυβερνητικές στοχεύσεις η
ΑΔΕΔΥ στη διακήρυξη της για την απεργία ζητά:

Πρόγραμμα επενδύσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και
πρόσληψη του αναγκαίου  προσωπικού για ικανοποίηση των
αναγκών των πολιτών και της κοινωνίας στην παιδεία, την
υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τον πολιτισμό, τη δημόσια

διοίκηση, την κοινω-
νική ασφάλιση. Τονίζε-
ται ότι πρέπει να δια-
σφαλίζεται η πρό-
σβαση των πολιτών σε
δημόσιες υπηρεσίες
όπως η παιδεία και η
υγεία οι οποίες πρέπει
να προσφέρονται σε
όλους. 

Να σταματήσουν οι
διαδικασίες αναδόμη-
σης και ιδιωτικοποί-
ησης όπως και οι μει-
ώσεις θέσεων εργασίας

στο δημόσιο. Η ΑΔΕΔΥ ζητά εξασφάλιση εργασίας πλήρους
απασχόλησης στους εργαζόμενους και απορρίπτει την αβέ-
βαιη εργασία που αποτελεί πανευρωπαϊκό συνδικαλιστικό
αίτημα. 

Αξιοπρεπείς απολαβές ζητά τέλος η Οργάνωση των Ελλή-
νων Δημοσίων Υπαλλήλων και απορρίπτονται σχέδια προ-
σφοράς μισθών με βάση ατομικές συμβάσεις με τους εργα-
ζόμενους στη βάση σχετικών υπολογισμών. Η ΑΔΕΔΥ ζητά
ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση στο δημόσιο τομέα
που θα οδηγήσει στη σύναψη γενικών όσο και κλαδικών
συλλογικών συμβάσεων. n

Οι αρετές του Κυριάκου Μάτση μας καθοδηγούν 
και μας ενθαρρύνουν στους δύσκολους αγώνες μας

Συμπληρώθηκαν το
περασμένο Σάββατο
68 χρόνια από τη με-

γάλη θυσία του ήρωα του
απελευθερωτικού μας αγώνα
Κυριάκου Μάτση όταν αρ-
νούμενος να παραδοθεί
στους Άγγλους αποικιοκρά-
τες έπεσε νεκρός στο Δίκωμο
καταλαμβάνοντας τον αι-
ώνιο τίτλο του ήρωα στην
Κυπριακή ιστορία. 

Μέρα τιμής για τον ήρωα
19η Νοεμβρίου κάθε χρόνου
και ειδική τελετή διοργανώ-
νεται από τους συναδέλφους
του στο Υπουργείο Γεωργίας
στο χώρο που φιλοξενεί την
προτομή του Μάτση στο
προαύλιο του κτηρίου του
Υπουργείου. Δηλώσεις μνή-

μης γίνονται και στη Βουλή των Αντιπροσώπων με ειδική
αναφορά στον ανθρωπισμό του και στα διδάγματα από τη
θυσία του. 

Στην τελετή μνήμης
στο Υπουργείο Γεωρ-
γίας μίλησε για τις αρε-
τές και τον ηρωϊσμό του
Κυριάκου Μάτση ο
Υπουργός Γεωργίας ο
οποίος κατάθεσε στε-
φάνι στην προτομή εκ
μέρους του Υπουργείου.
Κατατέθηκαν επίσης
στεφάνια από Οργανώ-
σεις και εκτιμητές του
ήρωα. Από πλευράς
ΠΑΣΥΔΥ παρέστη
στην τελετή ο ΓΓ της
Συντεχνίας Γλαύκος
Χατζηπέτρου ο οποίος

κατάθεσε στεφάνι εκ μέρους της Συντεχνίας και των μελών
της. Οι αρετές του Κυριάκου Μάτση μας καθοδηγούν και μας
ενθαρρύνουν στους δύσκολους αγώνες μας. n


