
Με τη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής
των Αντιπροσώπων ολοκληρώνεται απόψε η συζή-
τηση του Προϋπολογισμού για το 2017 που είναι

ισοζυγισμένος χάρις σε θυσίες ιδιαίτερα επώδυνες για τους
εργαζόμενους. 

Η Κύπρος μπήκε στο μνημόνιο το 2013.  Τρία χρόνια μετά
την πρωτοφανή λύση του bail in, που οδήγησε σε «κούρεμα»
των μεγάλων καταθέσεων στις τράπεζες, και έναν χρόνο
μετά την άρση των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων
που το συνόδευσαν, η Κύπρος από τις 7 Μαρτίου είναι εκτός
μνημονίου, έχοντας απορροφήσει μόνον τα 7,3 δισ. ευρώ από
τα 10 δισ. ευρώ του προγράμματός της.

Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης καταγράφουν τις θετικές
εξελίξεις και τις ευνοϊκές προοπτικές της Κυπριακής οικονο-
μίας με την προσδοκία για παραπέρα σταθεροποίηση και
αναβάθμιση  στο διεθνές περιβάλλον  Όπως ανάφερε και ο
Υπουργός Οικονομικών στην ομιλία του στη Βουλή για τη
συζήτηση για τον προϋπολογισμό, δεν μπορούμε δυστυχώς
να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να αναιρέσουμε έτσι απλά
τη ζημιά που έχει  υποστεί η χώρα και οι συμπολίτες μας μπο-
ρούμε όμως να κοιτάξουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε
μια νέα προοπτική. 

Στα μέτρα που επιβάλλεται να προωθηθούν ο Υπουργός
Οικονομικών ενέταξε και τις κυβερνητικές προτάσεις για με-
ταρρυθμίσεις και απηύθυνε έκκληση για έγκριση του πλαι-
σίου μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας για καλύτερες

ρυθμίσεις στα οικονομικά
και για καλύτερη αξιοποί-
ηση του υφιστάμενου
προσωπικού. 

Ο Υπουργός Οικονομι-
κών τόνισε ότι ο προϋπο-
λογισμός που κατατέ-
θηκε από την Κυβέρνηση
στη Βουλή είναι ουσια-
στικά ισοσκελισμένος με
μια ανεπαίσθητη δια-
φορά των δαπανών
έναντι των εσόδων και
τούτο γίνεται και με την
κατάργηση της έκτακτης
φορολογίας επί των μι-
σθών στον ιδιωτικό και
το δημόσιο τομέα από  την 1η Ιανουαρίου 2017. Τούτο είπε
δεν θα μπορούσε να γίνει  εφικτό εάν  δεν περιορίζονταν με
τρόπο αποφασιστικό τα μεγάλα ελλείμματα που έφταναν
στο 5 – 6% του ΑΕΠ. Αναφέρθηκε ακόμη ο Υπουργός και σε
σχέδιο επιστροφής του συνεργατισμού στους μετόχους του
δηλαδή το  λαό και ότι  δεν αποκλείονται  και επιλογές που
θα αφορούν τους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί  ζημιά
από το κούρεμα.

Στον Προϋπολογισμό του 2017 αναφέρθηκε ο Υπουργός
Οικονομικών και με γραπτή του δήλωση για τη συζήτηση
για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών στο Eu-
rogroup την περασμένη Δευτέρα. Για το 2017, είπε, η εκτί-

μηση της Κομισιόν για την Κύπρο αφορά οριακό και μόνο
έλλειμμα της τάξης του 0.4% του ΑΕΠ που αποτελεί για
άλλη μια χρονιά, μια από τις καλύτερες δημοσιονομικές επι-
δόσεις ανάμεσα στα κράτη  μέλη. Ο κανόνας χρέους επιτυγ-
χάνεται και κανένα πρόσθετο μέτρο δεν καθίσταται ανα-
γκαίο. 

Οι θετικές εκτιμήσεις του  Υπουργού Οικονομικών για την
πορεία της οικονομίας, οι οποίες και επιβεβαιώνονται από
τους διεθνείςς οίκους αξιολόγησης και τα Κοινοτικά θεσμικά
όργανα,  μας επιτρέπουν προσδοκία για αποκατάσταση μι-
σθοδοτικών και συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Είναι τούτο
στοιχείο απόδοσης δικαιοσύνης. n
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Ολοκλήρωση σήμερα και ψηφοφορία στη Βουλή 
για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017

Η τελευταία απόφαση να επαναρχίσει
ο διάλογος εκεί από όπου έμεινε στο
Μοντ Πελεράν δεν ήταν απόφαση δει-
λίας. Ήταν απόφαση τόλμης.   σελ. 3

Aπόφαση τόλμης η επανέναρξη του διαλόγου

Την ανάγκη ενίσχυσης των κοινω-
νικών πολιτικών στην Ευρώπη
επεσήμανε ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας στον σύντομο διά-
λογο που είχε με τον Γερμανό

υπουργό Εξωτερικών.   σελ. 11

Τσίπρας: «Με πολιτικές τιμωρίας
η Ευρώπη δεν πάει μπροστά...»

Ένα σημαντικό τριήμερο ευρωπαϊκό συ-
νέδριο για τα νέα ευρωπαϊκά χρηματο-
δοτούμενα προγράμματα, διοργανώνεται
από προχθές στη Λευκωσία με συμμε-
τοχή διακεκριμένων ομιλητών.   σελ. 12

Συνέδριο για Ευρωπαϊκά Προγράμματα
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι πιο κάτω Τεχνικοί Χημείου, Γενικό Χη-

μείο του Κράτους, διορίζονται στη θέση Χη-
μικού, Γενικό Χημείο του Κράτους, από τις
15 Νοεμβρίου 2016: Αντιγόνη Αχιλλέως,
Μαρία Ευσταθίου, Γεωργία Κυριάκου, Έλενα
Οδιάτου, Αθανασία Οικονομίδου, Έλλη Κα-
ράβη.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Χημείου, Γενικό Χη-
μείο του Κράτους, διορίζονται στη θέση Χη-
μικού, ΓενικόΧημείο του Κράτους, από τις 15
Νοεμβρίου 2016: Κατερίνα Λιβέρη, Μαρκέλα
Χριστοδούλου, Νεκταρία Βαρνάβα.

Η Κυριακή Κωνσταντίνου διορίζεται με
δοκιμασία στη θέση Χημικού, Γενικό Χημείο
του Κράτους, από τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Η Μαρία Κωνσταντίνου διορίζεται με δο-
κιμασία στη θέση Χημικού, Γενικό Χημείο
του Κράτους, από τις 15 Νοεμβρίου 2016.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Η Ιουλία Αθανασίου, η οποία αφυπηρέ-
τησε πρόωρα από τη Δημόσια Υπηρεσία από
τις 31 Ιουλίου 2013 και είχε προαχθεί από τις
15 Δεκεμβρίου 2012 στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Τύπου και Πληροφοριών και της
οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυ-
ρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, προ-
άγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από τις 15
Δεκεμβρίου 2012 μέχρι την πρόωρη αφυπη-
ρέτησή της.

Οι πιο κάτω, Λειτουργοί Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών Α', Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
προάγονται στη θέση Ανώτερου Λειτουργού
Κοινωνικών Υπηρεσιών, από τις 15 Νοεμ-
βρίου 2016: Φλώρα Μούστρα, Αλεξάνδρα
Πολυχρονίδου-Μίτσιγγα, Λυδία Π. Κουτσί-
δου.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
προάγονται στη θέση Λειτουργού Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών Α΄, από τις 15 Νοεμβρίου
2016: Γεωργία Π. Ευσταθίου, Μαρίνα Καΐλη,
Μαρία Χριστοφή, Χρυστάλλα Χριστοφόρου,
Φωτούλα Φιλίππου, Χριστίνα Θεοδώρου,
Ανδρούλα Ψαλτά, Κλείτος Κλεάνθους, Αν-
τρούλλα Χαραλάμπους, Μαρία Ρωσσίδου-
Ξενοφώντος.

Η Παναγιώτα Γεωργίου-Δημητρίου, Πρώ-
τος Λειτουργός Εθνικής Εποπτικής Αρχής,
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, προάγεται
στη θέση Διευθυντή Τμήματος Πολιτικής
Αεροπορίας, από τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Ο Χριστάκης Ευθυβούλου, Ανώτερος Μη-
χανολόγος Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρομη-
χανολογικών Υπηρεσιών, προάγεται στη
θέση Πρώτου Μηχανολόγου Μηχανικού,
από τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Ο Στυλιανός Ιωαννίδης, Λειτουργός Εσω-
τερικού Ελέγχου Α΄, Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου, προάγεται στη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, από τις 15
Νοεμβρίου 2016.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Ελένη Αδάμου, Επιθεωρητής Γεωργίας,
αφυπηρέτησε από τις 14 Νοεμβρίου 2016.

Ο Αιμίλιος Μελή, Βοηθός Λογιστικός Λει-
τουργός, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε
από τις 14 Νοεμβρίου 2016.
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ενερ-
γώντας δυνάμει των άρθρων 79(1), (6), (8),
81 και 83 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως 2015, επέβαλε στον
Παναγιώτη Κατσαντώνη, Βοηθό Γραμματει-
ακό Λειτουργό, την πειθαρχική ποινή της

αναγκαστικής αφυπηρέτησης από τις 9 Νο-
εμβρίου 2016, ως αποτέλεσμα πειθαρχικής
καταδίκης.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
KENH ΘΕΣH ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
ΔΑΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Πρώτου Συντηρητή Δασών,
Τμήμα Δασών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορι-
σμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθο-
δοτική Κλίμακα: Α14(ii): €41.810, 43.611,
45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616,
54.417, 56.218.
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Λειτουργού Περιβάλλοντος,
Τμήμα Περιβάλλοντος. (Η θέση είναι Πρώ-
του Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική
Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700,
20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085,
24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112,
26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117,
32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684,
30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689,
36.890, 38.091, 39.292, (Συνδυασμένες Κλί-
μακες). 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙ-
ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ-
ΣΤΗΡΙΟ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πέντε κενές
μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γενικού Λογι-
στηρίου, Γενικό Λογιστήριο. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδο-
τική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700,
20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085,
24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112,
26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117,
32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684,
30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689,
36.890, 38.091, 39.292, (Συνδυασμένες Κλί-
μακες).

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθο-
δοσία αυτών που θα διοριστούν στις πιο
πάνω θέσεις εφαρμόζονται οι πρόνοιες των
περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων
και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς
των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και
στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρα-
τικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημό-
σιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. 

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνε-
ται ύστερα από την απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή
συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού,
για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί
της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέ-
σεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του
2013 έως 2015.

Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και τις ευ-
θύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
για τις πιο πάνω θέσεις στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της 25ης Νοεμβρίου 2016.

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 υποψήφιους είτε μέσω αποδε-
κτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι
την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αι-
τήσεων.

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις
πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με

Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.
146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πι-
στοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή
τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποι-
ητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα
οποία να περιγράφεται το είδος και η κατά-
σταση της αναπηρίας τους.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο
Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποστα-
λούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη
επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δη-
μόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω
τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ
22670101), όχι αργότερα από τις 19 Δεκεμ-
βρίου 2016. Οι αιτήσεις πρέπει να συνο-
δεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών
των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προ-
σόντων που προνοούνται στην παράγραφο
3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων
για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. 
(Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζη-
τηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων δια-
τίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου
της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
www.psc.gov.cy.

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. 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μό-
νιμη θέση Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού,
Τελωνεία. (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. 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΥΦΛΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μό-
νιμη θέση Διευθυντή Σχολής Τυφλών,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγω-
γής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α12(ii) επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού των
€48.176: € 32.947, 34.487, 36.027, 37.567,
39.107, 40.647, 42.187, 43.727, 45.267,
46.807, 48.176.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθο-
δοσία αυτών που θα διοριστούν/προαχθούν
εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη
Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθ-
μικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιω-
ματούχων και Εργοδοτουμένων και στις
Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. 

Η δημοσίευση των πιο πάνω θέσεων γίνε-
ται ύστερα από την απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή
συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού,
για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί
της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέ-
σεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του
2013 έως 2015.

Λεπτομέρειες για το Σχέδιο Υπηρεσίας των
θέσεων που ισχύει, τα καθήκοντα και τις ευ-
θύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
στην Επίσημη Εφημερίδα της 2ας Δεκεμ-
βρίου 2016.

Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέ-
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νοείται ότι
σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως 2015 "το Υπουργικό Συμβούλιο
μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,
όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της
Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορι-
σμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων
αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό
μπορεί να διοριστεί –

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό
διάστημα ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω
πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια
υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μι-
κρότερη από τέσσερα χρόνια".

Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015
"Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρε-
σία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των
δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρό-
κειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκ-
πληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις
ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".

Αιτήσεις να υποβληθούν στο Γραφείο της
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, όχι αργό-
τερα από τις 27 Δεκεμβρίου 2016. 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 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
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Aπόψεις και σχόλια
Aπόφαση τόλμης η επανέναρξη του δια-
λόγου

Η τελευταία απόφαση να επαναρχίσει ο
διάλογος εκεί από
όπου έμεινε στο
Μοντ Πελεράν δεν
ήταν απόφαση δει-
λίας. Ήταν απόφαση
τόλμης, διότι η τυχόν
αποδοχή παράτασης
του αδιεξόδου με

απρόβλεπτες τις συνέπειες θα βάρυνε όσους
είχαν την ευθύνη να διατηρήσουν τον διά-
λογο ζωντανό χωρίς να εγκαταλείπουν βα-
σικές αρχές, αξίες και παραμέτρους που πρέ-
πει να διέπουν τη λύση του Κυπριακού. Ήδη
τις έχω προδιαγράψει. Το γεγονός ότι για
πρώτη φορά εμπλέκεται η ΕΕ στις προσπά-
θειες λύσης έχει διασφαλίσει όλα όσα προ-
αναφέρει που απαιτούνται ή που είναι απο-
λύτως στοιχειώδη για ένα απόλυτα εναρμο-
νισμένο με την Ευρώπη κράτος. Συνεπώς, η
επιλογή ήταν μεταξύ στασιμότητας και πε-
ραιτέρω αδιεξόδων ή συντήρησης του δια-
λόγου, με πάντοτε τις βασικές αρχές ως προ-
απαιτούμενο, προκειμένου μέσα από ένα
εποικοδομητικό διάλογο και με την ελπίδα
ότι η θετική ρητορική που εκφράζει κατά
καιρούς η Άγκυρα, θα μετατραπεί σε μια έμ-
πρακτη εκδήλωση και ενδιαφέροντος και
στήριξης των συνομιλιών, να φτάσουμε σε
ένα, επιτέλους, αποτέλεσμα που θα δημι-
ουργεί προοπτικές και προϋποθέσεις και
διάρκειας όσον αφορά στη λύση και βιωσι-
μότητας και το οποίο πρέπει να είναι σύγ-
χρονο και να συμβαδίζει απόλυτα με όλα τα
άλλα λειτουργικότητας του κράτους, ενός
κράτους μέλους της ΕΕ.

Με αυτή την προσδοκία και φιλοδοξία, θα
εργαστούμε τι επόμενες των εβδομάδων με
την ελπίδα ότι θα γίνει κατορθωτό να αντα-
ποκριθεί το σχέδιο που επιδιώκουμε στις
προσδοκίες και στις έγνοιες και της μίας και
της άλλης κοινότητας.

Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

l Ευχή μας να υπάρξει κατάληξη που να
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κυ-
πριακού λαού. 

Η Ευρώπη δεν πρόκειται να βουλιάξει
Μιλώντας μετά την απόφαση του ευρω-

κοινοβουλίου υπέρ του προσωρινού παγώ-
ματος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων
της Τουρκίας, ο πρόεδρος της Τουρκίας
Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι θα ανοίξει τα
σύνορα προς την Ευρώπη για τους πρόσφυ-
γες «αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει πε-
ραιτέρω».  

«Ακούτε καλά.  Εάν
προχωρήσετε περαι-
τέρω αυτά τα σύνορα
θα ανοίξουν, βάλτε το
καλά στο κεφάλι σας»
δήλωσε ο Τούρκος πρό-
εδρος, ο οποίος απει-
λούσε μ’ αυτό τον
τρόπο να βουλιάξει την

Ευρώπη όπως ευφυώς πρόβαλλε στους τίτ-
λους της μια από τις εφημερίδες μας.  

Οι απειλές του Ερντογάν μου θύμισαν τις
απειλές εναντίον της Ευρώπης του αρχηγού
των ΑΝΕΛ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων του
Πάνου Καμένου, συνέταιρου στην κυβέρ-
νηση Τσίπρα, εναντίον της Ευρώπης αρχές
του 2015.  «Αν δεν πάρουμε αυτό που θέ-
λουμε στη διαπραγμάτευση θα το κάνουμε
Κούγκι», είχε δηλώσει τότε ο κ. Καμμένος,
δηλαδή θα τα τινάξουμε όλα στον αέρα, θα
διαλύσουμε την Ευρώπη.  

Να θυμίσω με την ευκαιρία ότι ο Καμμέ-
νος είχε επισκεφθεί τότε την Κύπρο για να
επιθεωρήσει την ΕΛΔΥΚ, η οποία «όταν θα
έρθει το πλήρωμα του χρόνου», είπε, «θα
υψώσει το λάβαρο της λευτεριάς στα κατε-
χόμενα».  Σιγοντάροντας τον Καμμένο, ο
τότε υπουργός Οικονομικών της κυβέρνη-
σης Τσίπρα Γιάνης, με ένα νι, Βαρουφάκης  -
τον θυμάστε;  - δήλωνε «δεν έχουμε πλαν
μπι, ας έρθει ο Αρμαγεδών».  Στο τέλος, όχι
της ημέρας βεβαίως, δεν το έκαναν ούτε
Κούγκι ούτε Αρμαγεδώνα.  Συμβιβάστηκαν
και η Ευρώπη επιβίωσε.  Το ίδιο ελπίζω θα
συμβεί και τώρα.  Ο Τούρκος πρόεδρος δεν
πρόκειται να πραγματοποιήσει τις απειλές
του και η Ευρώπη δεν θα βουλιάξει.

Αλέκος Κωνσταντινίδης,
«αλήθεια», 06.12.2016

l Ουδέν σχόλιον. 

Δύο μείζονες απειλές για Ευρώπη και Ελ-
λάδα 

Τα βαριά σύννεφα των εθνικών θεμάτων
που ξαφνικά πύκνωσαν πάνω από την
ασθμαίνουσα από τα οικονομικά αδιέξοδα

ελληνική κοινω-
νία μάς εμποδί-
ζουν να συνειδη-
τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε
επαρκώς δύο
ακόμη πιο μείζο-
νες απειλές: το
Προσφυγικό και
την κρίση στο ευ-

ρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Ξεκινώντας
από το δεύτερο φαίνεται να το υποβαθμί-
ζουμε δίνοντας έμφαση στην κρίση του ελ-
ληνικού που διέρχεται μακρά περίοδο σχε-
δόν αφασίας, με εκμηδενισμένα κεφάλαια,
αιχμάλωτο των μέτρων ασφυξίας που επέ-
βαλαν τα capital controls και τα «κόκκινα»
δάνεια, αλλά και σειρά λανθασμένων χειρι-
σμών των ευρωπαϊκών θεσμών. Η κατά-
σταση των ευρωπαϊκών τραπεζών θεωρείται
δύσκολη και η Βαβέλ ασυνεννοησίας μεταξύ
των εθνικών κυβερνήσεων αποτρέπει τη
λήψη ριζικών μέτρων, ενώ η απειλή κατάρ-
ρευσης του τραπεζικού συστήματος της Ιτα-
λίας (κρίσιμο το σημερινό δημοψήφισμα),
ακόμη και γερμανικών τραπεζών, προκαλεί
αϋπνίες στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας, από τον οποίο περιμένουν
και οι δικές μας τράπεζες να τις διασώσει
πριν είναι πολύ αργά.

Λέγεται ότι για τη σωτηρία των ευρωπαϊ-
κών τραπεζών χρειάζονται σχεδόν 700 δισε-
κατομμύρια ευρώ και διερωτάται κανείς πού
θα βρεθούν (αναλυτικότερα στο διμηνιαίο
περιοδικό «Νέα Πολιτική», τεύχος 13). Μπο-
ρεί εύκολα να φανταστεί κανείς τον οικονο-
μικό σεισμό που θα προκύψει από μια αλυ-
σίδα χρεοκοπιών τραπεζών στην Ευρώπη
όταν σκεφθεί την οικονομική ύφεση που
έπληξε τον πλανήτη ως συνεπακόλουθο της
χρεοκοπίας μίας και μόνο αμερικανικής τρά-
πεζας.

Η παράλληλη απειλή του Προσφυγικού
φαίνεται ακόμη εφιαλτικότερη και το - χει-
ρότερο - άλυτη. Αποτέλεσμα της δημογρα-

φικής έκρηξης στον Τρίτο Κόσμο (παραμένει
πάντα ασχολίαστο ταμπού), παίρνει ανεξέ-
λεγκτες διαστάσεις λόγω της παγκοσμιοποί-
ησης που άνοιξε τα σύνορα και των πολέμων
που υποδαύλισε η ανησυχία της Δύσης για
την απώλεια του ελέγχου στα πετρελαϊκά
κοιτάσματα της Μέσης Ανατολής και της
Βόρειας Αφρικής, και με αποτέλεσμα την
τρομοκρατική ενεργοποίηση του ισλαμικού
φανατισμού.

Η Ευρώπη απειλείται όχι μόνο από τα εκα-
τομμύρια προσφύγων που έχουν καταφύγει
στην Τουρκία αλλά και από τα πολύ περισ-
σότερα ίσως από χώρες της Αφρικής και 
διωκόμενων ή λιμοκτονούντων από ασιατι-
κές χώρες. Ένα ρεύμα που δεν μπορεί να
ελεγχθεί όσο και να κλείνεις τα σύνορά σου.
Το ζούμε στην κακότυχη λόγω νησιωτικών
συνόρων Ελλάδα. Το βιώνει η Ιταλία με 
δεκάδες χιλιάδες πνιγμένους. Ακόμη και η
Γαλλία με πρόσφατη την τραγωδία στο
Καλαί. Ακόμα και αν κλείνεις τα σύνορα 
με φράχτες, όπως η Βουλγαρία και η Ουγγα-
ρία.

Το ελληνικό πρόβλημα είναι ακόμη οξύ-
τερο και τείνει να καταλήξει σε εφιάλτη. Το
κλείσιμο των βόρειων συνόρων, η απειλού-
μενη καταγγελία της συμφωνίας με την
Τουρκία και η ασυνάρτητη διαχείρισή του
από ελληνικής πλευράς από ένα ανίκανο και
διεφθαρμένο κράτος προστίθενται στην αν-
τικειμενική αδυναμία υψώσεως φραχτών στα
ατέρμονα θαλάσσια σύνορά της.

Η μόνη εμφανής λύση, δηλαδή το να πνί-
γεις τους εισβάλλοντες πρόσφυγες, είναι
προφανώς αδιανόητη. Η Ελλάδα συνεπώς
εξελίσσεται σε αποθήκη απελπισμένων αν-
θρώπινων ψυχών, ενώ η όλο και λιγότερο
πονόψυχη Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει
μόνο χρήματα (ούτε καν στελέχη για
έλεγχο) ενώ αρνείται αναίσχυντα να υπο-
δεχθεί ακόμη και τον περιορισμένο αριθμό
προσφύγων για τον οποίο έχει επίσημα δε-
σμευθεί. Προφανές το αδιέξοδο.

Γιάννης Μαρίνος,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 04.12.2016

l Όλα δύσκολα για την Ελλάδα. 

Ο τιμάριθμος το Νοέμβριο

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)
τον Νοέμβριο 2016, μειώθηκε κατά
0,06 μονάδες και έφτασε στις 99,16

μονάδες σε σύγκριση με 99,22 μονάδες τον
Οκτώβριο 2016. Σε σχέση με τον Νοέμβριο
του 2015 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 1,4% ενώ για
την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016,
ο ΔΤΚ σημείωσε επίσης μείωση 1,5% σε σύγ-
κριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμ-
βρίου 2015 - Νοεμβρίου 2016 σε σύγκριση
προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δε-
κεμβρίου 2014 - Νοεμβρίου 2015 παρου-
σίασε μείωση 1,5% έναντι μείωσης 2,1% που
σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγού-
μενο δωδεκάμηνο. 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές
κατηγορίες σε σχέση με τον Νοέμβριο του
2015 παρατηρήθηκε στην κατηγορία των Γε-
ωργικών Προϊόντων όπου καταγράφηκε μεί-

ωση 8,9%. Συγκρίνοντας με τον Οκτώβριο
του 2016, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγρά-
φηκε στην κατηγορία Πετρελαιοειδή με αύ-
ξηση 1,3%. 

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2015, οι
κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές με-
ταβολές ήταν: Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα
Ποτά (-3,4%) και Ένδυση και Υπόδηση (-
3,0%), ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρου-
σίασαν οι κατηγορίες Αλκοολούχα Ποτά και
Καπνός (1,8%) και Υγεία (1,4%). 

Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016, μείωση
σημειώθηκε στην κατηγορία Επίπλωση, Οι-
κιακός εξοπλισμός και Προϊόντα καθαρι-
σμού (-0,6%) αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις
Ένδυση και Υπόδηση (0,7%), Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμό και Υγραέριο (0,7%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου
2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβο-

λές παρατηρήθηκαν στις εξής κατηγορίες:
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέ-
ριο (-5,8%) και Μεταφορές (-5,2%). Η μεγα-

λύτερη θετική μεταβολή σημειώθηκε στην
κατηγορία Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός
(1,4%). n
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Η5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως
Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για
την Οικονομική και Κοινωνική Ανά-

πτυξη το 1985, με απόφαση της γενικής συ-
νέλευσης του ΟΗΕ για να αποτίσει τον οφει-
λόμενο φόρο τιμής στα εκατομμύρια των
εθελοντών, που είναι ταγμένοι στην υπηρε-
σία του ανθρώπου, συχνά με κίνδυνο της
ζωής τους.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβουλιο
Εθελοντων έχει κινητοποιήσει με ανοιχτή

πρόσκληση, διά-
φορους φορείς
(εθελοντικές/μη
κυβερνητικές ορ-
γανώσεις, εκπαι-
δευτικά ιδρύματα,
κυβερνητικές και
άλλες υπηρεσίες,
ιδιωτικές εται-

ρείες, ημικρατικούς και άλλους οργανισμούς
κ.α.) να οργανώσουν εθελοντικές δραστη-
ριότητες κατά την Εβδομάδα Εθελοντισμού.
Οι εθελοντικές δραστηριότητες καταγρά-
φονται στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων
της Εβδομάδας. Πιο κάτω δημοσιεύουμε κά-
ποιες από αυτέ τις εκδηλώσεις στις οποίες
μπορείτε κι εσείς να συμμετάσχετε.(ολό-
κληρο το πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
10/12/2016 | Θεατρική Παράσταση «Η

ωραία Κοιμωμένη» - Μέρος των εσόδων της
παράστασης θα δοθούν για την εκστρατεία
«Υιοθετήστε» μια Οικογένεια - Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν επίσης να προσφέρουν,
αγοράζοντας ένα εισιτήριο, στο Σώμα Εθε-
λοντών, το οποίο θα φροντίσει να το δώσει
σε παιδιά της εκστρατείας «Υιοθετήστε» μια
οικογένεια | 16:00 - 17:00 | Χώρος: Δημοτικό
Θέατρο Λατσιών | Διοργανωτής: Σώμα Εθε-
λοντών Λευκωσίας

10/12/2016 | Χριστουγεννιάτικη Φιλαν-
θρωπική Εκδήλωση με σκοπό τη συλλογή
τροφίμων για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία
της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Ταμασού
και Ορεινής (Θα περιλαμβάνει εορταστικό
καλλιτεχνικό πρόγραμμα) | 9:00 - 19:00 |
Χώρος: The Mall of Engomi | Διοργανωτής:
Κεντρική Υπηρεσία Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Ταμασού (Κ.Υ.Κ.Α.Τ.) 

13/12/2016 | Συλλογή τροφίμων στο ΡΙΚ
για ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπω-
λείων | 7:00 - 16:00 | Χώρος: Θεατράκι ΡΙΚ |
Διοργανωτής: Ρ.Ι.Κ. και Κ.Υ.Κ.Α.Τ.

14/12/2016 | Συμμετοχή στο Χριστουγεν-
νιάτικο Παζαράκι του Ερυθρού Σταυρού με
χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κατα-
σκευές | 16:00 - 20:00 | Χώρος: Mall Λατσιών
| Διοργανωτής: Γυμνάσιο Έγκωμης Κυριάκος
Νεοκλέους

16/12/2016 |Επίσκεψη και προσφορά

δώρων στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυ-
μνάσιο του Ριζοκαρπάσου από μέλη της Δι-
οικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ στα πλαίσια
της Εβδομάδας Εθελοντισμού | Χώρος: Δη-
μοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο του Ριζο-
καρπάσου Διοργανωτής: Παγκύπριο Συντο-
νιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

17/12/2016 | Χριστουγεννιάτικη εκδή-
λωση για τα παιδιά με τίτλο «Αγκαλιάζοντας
το ρυθμό αγκαλιάζουμε τον κόσμο» κατά
την οποία θα γίνεται συλλογή παιχνιδιών, βι-
βλίων και άλλων δώρων για να δοθούν σε
παιδιά άπορων οικογενειών μέσω των Σω-
μάτων Εθελοντών |11:00-14:00 | Χώρος: Βι-
βλιοπωλείο ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | Διοργανωτής:
Βιβλιοπωλείο ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ σε συνεργα-
σία με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού

ΛΕΜΕΣΟΣ
11/12/2016 | Χριστουγεννιάτικη Φιλαν-

θρωπική Χορευτική Εκδήλωση και Χριστου-
γεννιάτικο Παζαράκι |11:00 - 13:00 | Χώρος:
Αίθουσα εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός»
Δήμου Αγίου Αθανασίου | Διοργανωτής:
ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου

15/12/2016 | Oι Εθελοντικές Οργανώσεις
εκθέτουν τα προγράμματα και τις δραστη-
ριότητες τους | 10:00 - 19:00 | Χώρος: Πολι-
τιστικό Κέντρο ΤΡΑΚΑΣΟΛ | Διοργανωτής:
Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού Λεμεσού σε συνεργασία με το
Δήμο Λεμεσού

ΛΑΡΝΑΚΑ
12/12/2016 - 23/12/2016 |Πώληση Χρι-

στουγεννιάτικης κάρτας από τους εθελοντές
του σχολείου | Χώρος: Γυμνάσιο Πετράκη
Κυπριανού| Διοργανωτής: Επιτροπή Μαθη-
τικής Πρόνοιας Γυμνασίου Πετράκη Κυπρια-
νού

12/12/2016 - 20/12/2016 | «Αστέρι της
αγάπης» θα γεμίσει με τρόφιμα που θα δο-
θούν σε άπορες οικογένειες του σχολείου |
Χώρος: Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού |
Διοργανωτής: Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού

ΠΑΦΟΣ
14/12/2016 | Μουσικό Απόγευμα | 16:00 |

Χώρος: Ξενοδοχείο ROYAL BLUE (πρώην
ΠΑΦΙΑΝΝΑ | Διοργανωτής: Αλκυονίδες
Κύπρου

22/12/2016 | Ημέρα γνωριμίας προς το
ευρύ κοινό της Πάφου - Τέλεση ετήσιου
μνημόσυνου της αείμνηστης Μαργαρίτας
Λιασίδου, από τον Μητροπολίτη Πάφου κ.κ.
Γεώργιο | 10:00 - 13:00 | Χώρος: Ίδρυμα
Μαργαρίτας Λιασίδου | Διοργανωτής:
Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
17/12/2016 | Εκδήλωση για τους Ηλικιω-

μένους | 15:00 - 17:00 | Χώρος: Κέντρο
Φροντίδας και Αποκατάστασης Ηλικιωμέ-
νων και Αναπήρων ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφο-
ρος, Παραλίμνι | Διοργανωτής: Επαρχιακό
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Αμ-
μοχώστου και ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος. n 

Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Της Έλσας Μπάρδα - Κλινικός Ψυχολόγος - Αναλύτρια
Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς

Ηγενναιοδωρία λειτουργεί ως επι-
βράβευση γι’ αυτόν που προσφέρει,
επειδή επικεντρώνεται στο παρόν,

βοηθά στο να αποσπά τον άνθρωπο από το
άγχος που αντιμετωπίζει λόγω προσωπικών
προβλημάτων.

Αναρίθμητες έρευνες έχουν μελετήσει τις
θετικές συνέπειες διαφόρων μορφών γεν-
ναιοδωρίας (π.χ. εθελοντισμός, φιλανθρωπι-
κές δωρεές). 

Τα  αποτελέσματα των ερευνών έχουν δεί-
ξει ότι η γενναιοδωρία, όπως και να εκφρά-
ζεται, έχει ευεργετικές συνέπειες στη σωμα-
τική και ψυχολογική υγεία των ανθρώπων
που προσφέρουν ενίοτε με ανιδιοτέλεια.

Έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο
Duke έδειξε ότι ο αποδέκτης μια καλής πρά-
ξης βιώνει εφήμερη ευτυχία συγκριτικά με
τον δωρητή που βιώνει βραχυπρόθεσμη.
Έρευνες υποστηρίζουν ότι ακόμα και με την
σκέψη το να θέλει κάποιος να βοηθήσει έναν
συνάνθρωπο, ενεργοποιείται σημείο του εγ-
κεφάλου, το οποίο σχετίζεται με το συναί-
σθημα της ικανοποίησης. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη από το
Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon σε δείγμα
ενήλικων εθελοντών άνω των 50 ετών που
πρόσφεραν βοήθεια μέσο όρο τέσσερις ώρες
την εβδομάδα, βρήκαν ότι είχαν 40%  λιγό-
τερες πιθανότητες να αναπτύξουν υψηλή αρ-
τηριακή πίεση συγκριτικά με τους μη εθε-
λοντές. 

Άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ο εθε-
λοντισμός μειώνει την αρτηριακή πίεση και
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, διότι, βοηθών-

τας τους άλλους, απελευθερώνονται ρυθμι-
στικές ορμόνες του άγχους, οι οποίες επηρε-
άζουν την αρτηριακή πίεση. 

Πρόσφατη ανασκόπηση μελετών σε
δείγμα ηλικιωμένων ανθρώπων συμπέρανε
ότι ο εθελοντισμός μειώνει τον κίνδυνο εμ-
φάνισης της άνοιας και τα συμπτώματα της
κατάθλιψης. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο
του Πίτσμπουργκ υποστήριξε ότι η ευεργε-
τική επίδραση του εθελοντισμού στους ηλι-
κιωμένους ανθρώπους έχει ρίζες στην κοι-
νωνική αλληλεπίδραση, ενισχύοντας πα-
ράλληλα την αυτοεκτίμηση μέσα από την
κοινωνική προσφορά. 

Το αίτιο για την πράξη φιλανθρωπίας παί-
ζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα,
εάν επικεντρώνεται στο «θεαθήναι», για τα...
μάτια του κόσμου (και όχι για λόγους ου-
σίας), τότε   η πράξη διατυμπανίζεται και
αποσκοπεί στην προσωπική προβολή. Εν αν-
τιθέσει, η αλτρουιστική φιλανθρωπική ενέρ-
γεια επικεντρώνεται στο πώς η προσφορά θα
ωφελήσει τον/τους αποδέκτες. Ουσιαστικά,
η αλτρουιστική πράξη φιλανθρωπίας αποτε-
λεί ένα είδος ενσυναίσθησης στις δυσκολίες
του συνανθρώπου, εφόσον έχει αλτρουι-
στικό χαρακτήρα. 

Όταν κάποιος δεν επικεντρώνεται μόνο σε
ό,τι αφορά τον εαυτό του, αλλά και σε πρά-

ξεις καλοσύνης προς τους άλλους, διαχειρί-
ζεται πιο λειτουργικά τις δυσκολίες της
ζωής. 

Έρευνα από  το Πανεπιστήμιο του Michi-
gan, που έγινε σε δείγμα ηλικιωμένων εθε-
λοντών και μη εθελοντών, σε χρονική πε-
ρίοδο τεσσάρων ετών, έδειξε ότι οι ηλικιω-
μένοι εθελοντές που πρόσφεραν στους
συνανθρώπους με αλτρουιστική πρόθεση,
είχαν χαμηλή θνησιμότητα συγκριτικά με
τους μη εθελοντές. 

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι φοιτητές
που βοηθούσαν μία ώρα την εβδομάδα σε
εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες, επί
δέκα συνεχή εβδομάδες, είχαν χαμηλότερα
επίπεδα χοληστερόλης συγκριτικά με τους
μη εθελοντές. Τα οφέλη της προσφοράς στο
συνάνθρωπο είναι ακόμα μεγαλύτερα, όταν
κάποιος έχει βιώσει το ίδιο πρόβλημα κατά
το παρελθόν.

Ο εθελοντισμός θεωρείται ότι συμβάλλει
θετικά και στην ψυχική υγεία ατόμων με σο-
βαρές ψυχικές διαταραχές, βοηθώντας τα να
διαχειρίζονται καλύτερα τις καταστάσεις.

Ως έννοια ο εθελοντισμός εμπεριέχει την
έννοια της άμισθης εργασίας. Όταν όμως η
άμισθη εργασία είναι χρονοβόρα και εξυπη-
ρετεί την εκτέλεση κοινωνικών υπηρεσιών,
για την οποία ορισμένα μέλη πληρώνονται,
ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς
πραγματώνεται από εθελοντές εντελώς δω-
ρεάν, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να τεθεί υπό
αμφισβήτηση η έννοια άμισθη προσφορά,
καθώς δεν εφαρμόζεται απ’ όλους. 

Η κοσμοθεωρία της προσφοράς, όπως
όλες οι συμπεριφορές, για να έχει διάρκεια,
πρέπει να ενισχύεται. Η αγνωμοσύνη φέρνει

τα αντίθετα αποτελέσματα. Γι’ αυτό και, σύμ-
φωνα με έρευνες, ο περισσότερος κόσμος
δυσπιστεί στην έννοια οργανωμένης προ-
σφοράς και προτιμάει να προσφέρει απευ-
θείας στα άτομα που έχουν ανάγκη π.χ.
ρούχα, τροφή σε έναν άστεγο. Η ανιδιοτε-
λής προσφορά αγάπης λειτουργεί άνευ κα-
νόνων… Όταν μπαίνουν οι κανόνες στον
τρόπο που εσύ θέλεις να προσφέρεις, τότε
περιμένεις η προσφορά σου να βρίσκει πρό-
σφορο έδαφος στην αναγνώριση από την
πλευρά του αποδέκτη.

Η προσδοκία μας συχνά κηλιδώνει την
πράξη προσφοράς, διότι δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε πως θα αξιοποιηθεί η προσφορά
μας και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απο-
γοήτευση -π.χ. όταν το άτομο ή ο οργανι-
σμός δεν εκτιμά την προσφορά μας με τον
τρόπο που θέλουμε.  

Απελευθερώνοντας την προσφορά από τις
προσδοκίες μας επικεντρωνόμαστε στην πα-
ροχή βοηθείας και ανακούφισης που δίνουμε
σε ένα άλλο άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Η
βασική αρχή του δούναι και λαβείν είναι η
προσφορά από καρδιάς...

Η ανιδιοτελής προσφορά απελευθερώνει
τον άνθρωπο από τα δεσμά του εγωισμού
και πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση γε-
γονότων, εμπνέοντας και άλλους συναν-
θρώπους, δημιουργώντας τελικά ένα κύκλο
της προσφοράς και καλοσύνης. 

Φανταστείτε έναν κόσμο φτιαγμένο από
ανθρώπους με αγνές προθέσεις και γενναι-
όδωρη καρδιά... πόσο καλύτερος θα ήταν
αυτός ο κόσμος... σε έναν τέτοιο κόσμο η οι-
κονομική/κοινωνική κρίση θα ήταν μια λέξη
άγνωστη... n 

Η δύναμη της προσφοράς - Τα οφέλη του εθελοντισμού στην ψυχική υγεία
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Τα γεγονότα
Με απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας

Υπηρεσίας (εφεξής «ΕΔΥ)» ημερομηνίας
10/6/2008, τα ενδιαφερόμενα μέρη  Κυριά-
κος Σταυρινός και  Μαρίνα Σπηλιωτοπούλου
(εφεξής «ΕΜ») προήχθησαν στη μόνιμη
θέση Ανώτερου Δικηγόρου της Δημοκρατίας
από 1/7/2008. Η αιτήτρια προσέβαλε την
πιο πάνω απόφαση στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο, το οποίο με την απόφαση του στην προ-
σφυγή, Θεανώ Χριστοδούλου - Μαυρομου-
στάκη, υπόθεση αρ. 1515/2008 ημερομηνίας
10/8/2012, ακύρωσε την προαγωγή των εν
λόγω Ε/Μ.

Ακολούθησε επανεξέταση της πλήρωσης
των δύο θέσεων στη συνεδρία της ΕΔΥ ημε-
ρομηνίας 10/9/2012, κατά την οποία η ΕΔΥ
ακολουθώντας σχετική γνωμάτευση του Γε-
νικού Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας ημερομηνίας
27/8/2012, προχώρησε σε διόρ-
θωση του πρακτικού ημερομη-
νίας 10/6/2008 και αφού επανέ-
λαβε την αρχική διαδικασία,
επέλεξε ως καταλληλότερους
τα Ε/Μ στα οποία προσέφερε
προαγωγή στη θέση αναδρο-
μικά από 1/7/2008.   Οι πιο
πάνω προαγωγές, δημοσιεύθη-
καν στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας.

Η αιτήτρια Θεανώ Χριστο-
δούλου - Μαυρομουστάκη με
την παρούσα προσφυγή της,
προσέβαλε τη νομιμότητα της
υπό αναφορά απόφασης. 

Νομικοί ισχυρισμοί
Οι ευπαίδευτοι συνήγοροι για την αιτή-

τρια, στην γραπτή τους αγόρευση ισχυρί-
στηκαν ότι, η διαδικασία επανεξέτασης από
την ΕΔΥ παραβιάζει το άρθρο 34 Α του περί
Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου 1/1990, καθότι
δεν υπήρξε συμμόρφωση με το δεδικασμένο
της απόφασης στην υπόθεση αρ. 1515/2008.

Ειδικότερα ότι, το Ανώτατο Δικαστήριο με
την πιο πάνω απόφαση έκρινε ότι η τήρηση
των πρακτικών κατά τη συνεδρία της ΕΔΥ
ημερομηνίας 10/6/2008, κατά την οποία έγι-
ναν οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψη-
φίων, έγινε η αξιολόγηση τους και λήφθηκε η
προσβαλλόμενη απόφαση, δεν ήταν νομό-
τυπη και η εκ των υστέρων διόρθωση των
πρακτικών από την ΕΔΥ έγινε παράτυπα και
παράνομα, χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες
διαδικασίες και το άρθρο 24 του Ν.158(Ι)/99.

Κατά τους ευπαίδευτους συνηγόρους για
την αιτήτρια, η προσβαλλόμενη με την προ-

σφυγή αρ. 1515/2008 απόφαση, ακυρώθηκε
για λόγους που αφορούσαν τη νομιμότητα
της σύνθεσης της ΕΔΥ και της μη τήρησης
των πρακτικών.  Συνεπώς η παρανομία
έφτανε στη ρίζα της διαδικασίας ενώπιον της
ΕΔΥ, σε στάδιο προγενέστερο της προφορι-
κής διαδικασίας και θα έπρεπε τα όσα έγιναν
κατά τη συνεδρία της ΕΔΥ ημερομηνίας
10/6/2008, να επαναληφθούν κατά την επα-
νεξέταση τουλάχιστον από το στάδιο της
προφορικής συνέντευξης και εν πάση περι-
πτώσει, δεν μπορούν οι καθ’ ων η αίτηση να
βασιστούν σε πρακτικά που τηρήθηκαν από
όργανο που δεν ήταν νόμιμα συντεθειμένο.
Συνεπώς, η εκ των υστέρων διόρθωση του
πρακτικού ημερομηνίας 10/6/2008, έγινε
κατά παράβαση του άρθρου 11 του Ν.1/90
και κατά παράβαση του δεδικασμένου.

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, οι συνήγοροι
της αιτήτριας ισχυρίστηκαν ότι οι καθ’ ων η
αίτηση κατά την άσκηση της διακριτικής
τους εξουσίας παρέλειψαν να λάβουν υπόψη
τους ουσιώδη πραγματικά γεγονότα.  Ειδι-
κότερα και σε σύγκριση με το Ε/Μ 1. Κυ-
ριάκο Σταυρινό, η αιτήτρια ισχυρίστηκε ότι
υπερείχε σε αξία, αφού κατά τα τελευταία
πέντε χρόνια προς του ουσιώδους χρόνου,
αξιολογείται με 33 Εξαίρετα έναντι 31 που

συγκέντρωσε το Ε/Μ 1, ότι
κατείχε το πλεονέκτημα το
προβλεπόμενο από το Σχέδιο
Υπηρεσίας της θέσης, αφού
είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος ενώ το Ε/Μ 1
όχι, στοιχείο το οποίο παρα-
γνωρίστηκε τόσο από τον
Προϊστάμενο κατά τη σύ-
σταση του, όσο και από την
ΕΔΥ κατά την τελική της επι-
λογή.

Επίσης ότι, η σύσταση του
Προϊσταμένου υπέρ του Ε/Μ
1, στερείται ειδικής αιτιολο-
γίας, λόγω παραγνώρισης
του πλεονεκτήματος.  Συνα-
φώς η σύσταση δεν μπο-

ρούσε να αποτελέσει λόγο για την παρα-
γνώριση του πλεονεκτήματος που κατείχε η
αιτήτρια.  Συνεπώς, ως μόνη αιτιολογία πα-
ράκαμψης του πλεονεκτήματος παραμένει η
οριακή και/ή ελαφρά υπεροχή του Ε/Μ 1
στην προφορική ενώπιον της ΕΔΥ εξέταση.

Σε σχέση με το Ε/Μ 2. Σπηλιωτοπούλου,
η οποία διέθετε και αυτή το πλεονέκτημα
του Σχεδίου Υπηρεσίας και δεν είχε όπως και
η αιτήτρια την σύσταση του Προϊσταμένου,
η αιτήτρια ισχυρίστηκε ότι παρουσιάζεται
αντιφατική συμπεριφορά της ΕΔΥ, αφού στη
περίπτωση του Ε/Μ 2, συγκρινόμενο με
άλλο υποψήφιο, τον κ. Χριστοφόρου που
δεν διέθετε το πλεονέκτημα, αυτό προσμέ-
τρησε, ενώ στην δική της περίπτωση όχι και
τέλος ότι, εδόθη υπέρμετρη βαρύτητα στην
οριακή υπεροχή του Ε/Μ 2 στην προφορική
συνέντευξη.

Οι ευπαίδευτοι συνήγοροι για τους καθ’
ων η αίτηση και τα Ε/Μ, αντέτεινα ότι η αι-

τήτρια εμποδίζεται να εγείρει λόγο για
εσφαλμένη διαδικασία επανεξέτασης και πα-
ραβίαση δεδικασμένου, κατ’ επίκληση του
άρθρου 11 και 34 Α του Ν.1/90, καθώς και
του άρθρου 24 του Ν.158(Ι)/99, τα οποία
ανέπτυξε στην γραπτή της
αγόρευση, επειδή στα νομικά
σημεία της προσφυγής της
δεν συγκεκριμενοποίησε γιατί
υπήρξε εσφαλμένη διαδικασία
και γιατί έχει παραβιασθεί το
δεδικασμένο. Εφόσον δε, δεν
πρόκειται για λόγους δημό-
σιας τάξης, δεν πρόκειται επο-
μένως για επίδικα θέματα και
δεν θα πρέπει να εξεταστούν
από το Δικαστήριο.

Κατά τους ευπαιδεύτους
συνηγόρους, το ίδιο συμβαίνει
και με τους υπόλοιπους λό-
γους ακύρωσης που η αιτή-
τρια προέβαλε στην γραπτή
της αγόρευση και οι οποίοι
δεν εξειδικεύτηκαν στα νο-
μικά σημεία της προσφυγής
της.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την πιο

πάνω προσφυγή, μεταξύ άλλων, τόνισε τα
ακόλουθα:

α. Κατά την επανεξέταση η ΕΔΥ συμμορ-
φούμενη στα όσα υπέδειξε το Ανώτατο Δι-
καστήριο, δηλαδή στον νόμιμο τρόπο διόρ-
θωσης λάθους σε πρακτικό, ασχολήθηκε με
το θέμα, ακολουθώντας την διαδικασία επι-
κύρωσης του άρθρου 11 του Ν.1/90. 

β. Αιτήτρια και Ε/Μ σε αξία, όπως αυτή
προκύπτει μέσα από τις υπηρεσιακές εκθέ-
σεις είναι περίπου ισοδύναμοι, αφού σύμ-
φωνα με τη νομολογία μας μικρές διαφορές
παραπέμπουν σε ισοδυναμία και όχι σε οποι-
αδήποτε έστω μικρή διαφορά.

Σε προσόντα, αποτελεί παραδεκτό γεγο-
νός ότι η αιτήτρια και το Ε/Μ 2. Σπηλιωτο-
πούλου, κατέχουν το προβλεπόμενο από το
Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης πλεονέκτημα,
ενώ το Ε/Μ 1. Σταυρινός όχι.  Επίσης η αι-
τήτρια και το Ε/Μ 2. Σπηλιωτοπούλου, δεν
είχαν συστηθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα,
ενώ το Ε/Μ 1. Σταυρινός είχε συστηθεί.

Αποτελεί επίσης παραδεκτό γεγονός ότι η
αιτήτρια στην ενώπιον της ΕΔΥ προφορική
εξέταση, χαρακτηρίστηκε ως «Πολύ Καλή»
και τα Ε/Μ ως «Πάρα Πολύ Καλοί».  Στην
τελική αξιολόγηση της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, η αιτήτρια χαρακτηρίστηκε ως
«Πάρα Πολύ Καλή» ενώ τα Ε/Μ ως «Εξαί-
ρετα».

Σε αρχαιότητα, το Ε/Μ 1. Σταυρινός κατέ-
χει την παρούσα θέση, Δικηγόρου της Δη-
μοκρατίας Α΄ από 1/12/2001, ακολουθεί η
αιτήτρια από 15/3/2005 και τέλος το Ε/Μ 2.
Σπηλιωτοπούλου από 1/1/2006.

γ. Η ΕΔΥ επιλέγωντας το Ε/Μ 1. Σταυ-
ρινό, ο οποίος δεν διαθέτει το πλεονέκτημα
του Σχεδίου Υπηρεσίας, έλαβε υπόψη της
όπως αναφέρει, ότι αξιολογήθηκε ως Εξαί-

ρετος στην τελική αξιολόγηση της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, ως Πάρα Πολύ Καλός
στην ενώπιον της ΕΔΥ προφορική εξέταση,
σε υψηλότερο δηλαδή επίπεδο και στις δύο
περιπτώσεις και σε υψηλότερο επίπεδο από

την αιτήτρια.  Επιπλέον, διαθέ-
τει υπέρ του τη σύσταση του
Γενικού Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας.  Η ΕΔΥ παρέλειψε να
σημειώσει ότι η αιτήτρια δια-
θέτει το πλεονέκτημα του Σχε-
δίου Υπηρεσίας, «έκρινε όμως
ότι το στοιχείο αυτό από μόνο
του δεν μπορεί να υπερακοντί-
σει τη γενική υπεροχή του επι-
λεγέντος, όπως αυτή παρατίθε-
ται αναλυτικά πιο πάνω».

δ. Κρίνεται ως εύλογη η
απόφαση της ΕΔΥ, στη βάση
των όσων η ίδια ανέφερε και
τα οποία συμπληρώνονται και
από τα στοιχεία των φακέλων.
Το Ε/Μ 1. Σταυρινός, υπερέχει
έναντι της αιτήτριας στην τε-
λική αξιολόγηση της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, στην

ενώπιον της ΕΔΥ προφορική εξέταση και
διέθετε τη σύσταση του Γενικού Εισαγγελέα,
η οποία σύμφωνα με τη νομολογία μας, απο-
τελεί ανεξάρτητο στοιχείο κρίσης, που λαμ-
βάνεται υπόψη υπέρ του συστηνομένου.

Συνεπώς, με το δεδομένο ότι το Ε/Μ 1.
Σταυρινός, είναι ισοδύναμος σε αξία όπως
προκύπτει από τις υπηρεσιακές εκθέσεις,
υπερέχει έναντι της αιτήτριας στην παρούσα
θέση σε αρχαιότητα πέραν των τριών χρό-
νων, γεγονός που του προσδίδει υπεροχή και
σε πείρα, η οποία προσμετρά στην αξία ακρι-
βώς λόγω του εύρους της υπηρεσίας (βλ.
Μουρτζή v. Δημοκρατίας (1997) 3 ΑΑΔ
605, Δημοκρατίας v. Φίλιππου Μιχαηλίδη
(1999) 3 ΑΑΔ 756), θεωρώ ότι η σύσταση
του Γενικού Εισαγγελέα δεν αφίσταται από
τα στοιχεία των φακέλων.  Σημειώνεται ότι
η επίδικη θέση είναι θέση Πρώτου Διορισμού
και Προαγωγής και σύμφωνα με το άρθρο
34(9) του σχετικού Νόμου, δεν απαιτείται αι-
τιολόγηση της σύστασης.

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία, δηλαδή η κα-
λύτερη απόδοση του Ε/Μ 1 στην ενώπιον
της ΕΔΥ προφορική εξέταση, η σύσταση του
Γενικού Εισαγγελέα και η καλύτερη αξιολό-
γηση του στην ενώπιον της Συμβουλευτικής
Επιτροπής διαδικασίας, συναποτελούν το
αντιστάθμισμα της κατοχής από την αιτή-
τρια, του πλεονεκτήματος του Σχεδίου Υπη-
ρεσίας.

Συνεπώς δεν διαπιστώνεται οτιδήποτε
μεμπτό στην επιλογή των Ε/Μ, αφού το σύ-
νολο των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη
(βλ. Τρύφωνος κ.ά v. Δημοκρατίας (2010) 3
ΑΑΔ 377), ήταν υπέρ των Ε/Μ και εναπό-
κειτο στην ΕΔΥ να τα σταθμίσει αναλόγως,
ασκώντας εύλογη διακριτική ευχέρεια, στην
οποία το Αναθεωρητικό Δικαστήριο δεν
επεμβαίνει και ούτε υποκαθιστά την κρίση
της διοίκησης. n

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
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Υπόθεση  αρ. 2011/2012

Θεανώ Χριστοδούλου - Μαυρομουστάκη 
v. 

Δημοκρατίας

30 Νοεμβρίου, 2016

Αιτήτρια και Ε/Μ
σε αξία, όπως αυτή
προκύπτει μέσα
από τις υπηρεσια-
κές εκθέσεις είναι
περίπου ισοδύνα-
μοι, αφού σύμ-
φωνα με τη νομο-
λογία μας μικρές
διαφορές παρα-
πέμπουν σε ισοδυ-
ναμία.

Δεν διαπιστώνεται
οτιδήποτε μεμπτό
στην επιλογή των
Ε/Μ, αφού το σύ-
νολο των στοι-
χείων που λήφθη-
καν υπόψη ήταν
υπέρ των Ε/Μ και
εναπόκειτο στην
ΕΔΥ να τα σταθμί-
σει αναλόγως,
ασκώντας εύλογη
διακριτική ευχέ-
ρεια.
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ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε
την περασμένη βδομάδα δέσμη μέ-
τρων με στόχο να διατηρήσει η Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση την ανταγωνιστικότητά της,
καθώς η μετάβαση προς καθαρές μορφές
ενέργειας μεταβάλλει τις παγκόσμιες ενερ-
γειακές αγορές.

Η Επιτροπή επιθυμεί να έχει η ΕΕ ηγετικό
ρόλο στη μετάβαση προς καθαρές μορφές
ενέργειας, όχι μόνον να προσαρμοστεί σε
αυτήν τη διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ
έχει αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει τις εκ-
πομπές CO 2 κατά τουλάχιστον 40   % έως
το 2030, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονι-
σμό της οικονομίας της ΕΕ και την επίτευξη
απασχόλησης και ανάπτυξης για όλους τους
Ευρωπαίους πολίτες. Οι σημερινές προτά-
σεις έχουν τρεις κύριους στόχους: να δοθεί
προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση,
να εδραιωθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στο
πεδίο της παραγωγής ενέργειας από ανανε-
ώσιμες πηγές και να διασφαλιστούν δίκαιοι
συναλλακτικοί όροι για τους καταναλωτές.   

Οι καταναλωτές θα έχουν ενεργό και κεν-
τρικό ρόλο στις ενεργειακές αγορές του μέλ-
λοντος. Οι καταναλωτές σε όλη την ΕΕ θα
έχουν μελλοντικά στη διάθεσή τους μεγαλύ-
τερη επιλογή προσφορών, πρόσβαση σε
αξιόπιστα εργαλεία σύγκρισης των τιμών
της ενέργειας και τη δυνατότητα να παρά-
γουν και να πωλούν τη δική τους ηλεκτρική
ενέργεια. Η αυξημένη διαφάνεια και η βελ-
τίωση της νομοθεσίας προσφέρουν περισ-
σότερες ευκαιρίες στην κοινωνία των πολι-
τών για μεγαλύτερη συμμετοχή στη ενεργει-
ακό σύστημα και καλύτερη ανταπόκριση στα
μηνύματα που δέχονται όσον αφορά τις
τιμές της ενέργειας.   Η δέσμη μέτρων περι-
λαμβάνει επίσης μια σειρά μέτρων που απο-
σκοπούν στην προστασία των πλέον ευάλω-
των καταναλωτών. 

Ο αντιπρόεδρος για την Ενεργειακή
Ένωση Maroš Šefčovič δήλωσε τα εξής: «Η
σημερινή δέσμη μέτρων θα δώσει ώθηση στη
μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας
μέσω του εκσυγχρονισμού της οικονομίας

μας. Η Ευρώπη, που είχε κατά τα πρόσφατα
έτη ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια δράση για
το κλίμα, δίνει τώρα το παράδειγμα, δημι-
ουργώντας τις συνθήκες για βιώσιμες θέσεις
εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις. Οι ση-
μερινές προτάσεις αφορούν όλους τους το-
μείς που είναι συναφείς με τις καθαρές μορ-
φές ενέργειας: έρευνα και καινοτομία, δεξιό-
τητες, κτίρια, βιομηχανία, μεταφορές,
ψηφιακός κλάδος, χρηματοδότηση, είναι με-
ρικά μόνο παραδείγματα. Τα μέτρα αυτά θα
εξοπλίσουν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες
και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης με τα απα-
ραίτητα εφόδια ώστε να επωφεληθούν στο
έπακρο από τη μετάβαση προς τις καθαρές
μορφές ενέργειας.»

Ο αρμόδιος επίτροπος για τη δράση για το
κλίμα και την ενέργεια κ. Miguel Arias Ca ñ
ete δήλωσε σχετικά:« Οι προτάσεις μας πα-
ρέχουν ισχυρή εμπορική ώθηση στην ανά-
πτυξη νέων τεχνολογιών, δημιουργούν τις
κατάλληλες συνθήκες για τους επενδυτές,
ενδυναμώνουν τους καταναλωτές, επιτρέ-
πουν την καλύτερη λειτουργία των ενεργει-
ακών αγορών και μας βοηθούν να επιτύ-
χουμε τους στόχους μας για το κλίμα. Είμαι
ιδιαίτερα υπερήφανος για τον δεσμευτικό
στόχο ενεργειακής απόδοσης 30%, καθώς θα
μειώσει την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές
ενέργειας, θα δημιουργηθούν θέσεις εργα-
σίας και θα υπάρξει μεγαλύτερη μείωση των
εκπομπών. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά
στην επανάσταση της καθαρής ενέργειας.
Και όπως πράξαμε στο Παρίσι, μπορούμε να
επιτύχουμε το ορθό αποτέλεσμα μόνο με τη
συνεργασία μεταξύ μας. Με τις προτάσεις
αυτές, η Επιτροπή έχει ανοίξει τον δρόμο για
πιο ανταγωνιστικό, πιο σύγχρονο και καθα-
ρότερο ενεργειακό σύστημα. Τώρα υπολογί-
ζουμε στη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα
κράτη μέλη μας προκειμένου να υλοποι-
ηθεί.»

Οι προτάσεις της Επιτροπής «Καθαρή
ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» απο-
σκοπούν να δείξουν ότι η μετάβαση προς την
καθαρή ενέργεια αποτελεί τον αναπτυξιακό

κλάδο του μέλλοντος με τις καλύτερες προ-
οπτικές για «έξυπνο χρήμα». Ο τομέας των
καθαρών μορφών ενέργειας προσέλκυσε το
2015 συνολικές επενδύσεις άνω των 300 δισ.
ευρώ. Η ΕΕ είναι σε καλή θέση για να χρησι-
μοποιήσει τις πολιτικές της στο πεδίο της
έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας
ώστε να η μετάβαση αυτή να προσφέρει
απτά οφέλη για τη βιομηχανία.   Με την κι-
νητοποίηση έως 177 δισ. ευρώ δημόσιων και
ιδιωτικών επενδύσεων ετησίως από το 2021
και κατόπιν, η δέσμη αυτή μπορεί να δημι-
ουργήσει έως 1   % αύξηση του ΑΕΠ κατά
την επόμενη δεκαετία και να δημιουργήσει
900   000 νέες θέσεις εργασίας.

Η δέσμη νομοθετικών προτάσεων «Κα-
θαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους»
καλύπτει την ενεργειακή απόδοση, την ενέρ-
γεια από ανανεώσιμες πηγές, τον σχεδιασμό
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφά-
λεια του εφοδιασμού και τους κανόνες δια-
κυβέρνησης για την Ενεργειακή Ένωση. Επι-
πλέον, η Επιτροπή προτείνει έναν νέο δρόμο
προς τον οικολογικό σχεδιασμό, καθώς και
στρατηγική για συνδεδεμένη και αυτοματο-
ποιημένη κινητικότητα.   

Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης μέτρα με
στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας σε
θέματα καθαρής ενέργειας και την ανακαί-
νιση των κτιρίων της Ευρώπης. Προβλέπει
επίσης μέτρα για την ενθάρρυνση των δημό-
σιων και ιδιωτικών επενδύσεων, την προ-
ώθηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότη-
τας της ΕΕ και τον μετριασμό του αντικτύ-
που στην κοινωνία από τη μετάβαση στις
καθαρές μορφές ενέργειας. Διερευνούμε επί-
σης τρόπους για να επεκταθεί ο ηγετικός
ρόλος της ΕΕ σε θέματα τεχνολογιών και
υπηρεσιών στο πεδίο των καθαρών μορφών
ενέργειας, ώστε να υποστηρίξουμε την προ-
σπάθεια τρίτων χωρών για επίτευξη των στό-
χων πολιτικής που έχουν θέσει. 
Πλαίσιο

Τον Οκτώβριο 2014, το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο συμφώνησε σχετικά με το πλαίσιο
πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια 2030

για την ΕΕ, το οποίο θέτει έναν φιλόδοξο
εσωτερικό στόχο που καλύπτει το σύνολο
της και είναι να επιτευχθεί τουλάχιστον 40
% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου για το 2030. Η συμφωνία του Παρι-
σιού δικαιώνει την προσέγγιση της ΕΕ. Η
εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής για το
κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, όπως
συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο, αποτελεί προτεραιότητα για να δοθεί
συνέχεια στη Συμφωνία του Παρισιού. 

Η ΕΕ σταθεροποιεί το πρόσφορο περι-
βάλλον για τη μετάβαση σε μια οικονομία
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, μέσω
ενός ευρέος φάσματος διαδραστικών πολι-
τικών και μέσων που αντικατοπτρίζονται
στη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση,
μία από τις 10 προτεραιότητες της Επιτρο-
πής Γιούνκερ. 

Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει βασικές
προτάσεις για την υλοποίηση του στόχου
της ΕΕ για μείωση των αερίων θερμοκηπίου
έως το 2030. Το 2015, παρουσίασε πρόταση
μεταρρύθμισης του συστήματος εμπορίας δι-
καιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) ώστε
να εξασφαλίσει ότι ο τομέας της ενέργειας
και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες επιτυγχά-
νουν τις απαιτούμενες μειώσεις εκπομπών.
Το καλοκαίρι του 2016, η Επιτροπή υπέβαλε
προτάσεις για την επιτάχυνση της μετάβα-
σης σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές σε
άλλους βασικούς τομείς της Ευρωπαϊκής οι-
κονομίας. Οι σημερινές προτάσεις παρου-
σιάζουν τις βασικές νομοθετικές πράξεις που
εναπομένουν προκειμένου να υλοποιηθεί
πλήρως το ενωσιακό πλαίσιο για το κλίμα
και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 κυρίως
όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές και την ενεργειακή απόδοση. 

Όλες οι νομοθετικές προτάσεις σχετικά με
την ενεργειακή ένωση που υποβλήθηκαν
από την Επιτροπή το 2015 και το 2016 θα
πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο. n
Στο επόμενο: Οι αντιδράσεις της EPSU.

Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους
Ελευθερώνοντας το αναπτυξιακό δυναμικό της Ευρώπης 

Η3η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια
Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Για
το σκοπό αυτό, το Δίκτυο Ευρωπαϊ-

κών Κέντρων Καταναλωτή (ECC-Net) θέλει
να επιστήσει την προσοχή των επιβατών αε-
ροπορικών μεταφορών που είναι άτομα με
αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Παρόλο
που το ευρωπαϊκό δίκαιο διασφαλίζει ουσια-
στικά δικαιώματα των καταναλωτών, τα
άτομα αυτά εξακολουθούν να αντιμετωπί-
ζουν σοβαρά προβλήματα όταν ταξιδεύουν
αεροπορικώς.

Το 2016, το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων
Καταναλωτή έλαβε αρκετές καταγγελίες και
αιτήσεις πληροφοριών όπως οι παρακάτω:

- Μια ηλικιωμένη γυναίκα από την Ολ-
λανδία είχε προγραμματίσει να πετάξει από
το Άμστερνταμ στη Σόφια. Όταν έφτασε στο
αεροδρόμιο, έλαβε βοήθεια από ένα υπάλ-
ληλο, επειδή δεν ήταν σε θέση να περπατή-
σει μεγάλες αποστάσεις. Ωστόσο, ο υπάλλη-

λος την οδήγησε σε λάθος έξοδο με αποτέ-
λεσμα να χάσει την πτήση της.

- Σε Βρετανό επιβάτη που έπασχε από τη
νόσο του Crohn δεν επετράπη να επιβιβα-
στεί  στην πτήση του καθώς η αεροπορική
εταιρεία ισχυρίστηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

- Ένας Αυστριακός είχε κάνει κράτηση για
πτήση από τη Βιέννη στο Παρίσι. Μαζί του
μετέφερε ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης που
ήταν ζωτικής σημασίας γι΄ αυτόν και το
οποίο ήταν πολύ μεγάλο για να το μεταφέρει
ως χειραποσκευή. Η αεροπορική εταιρεία
αρνήθηκε να μεταφέρει τον ιατρικό εξοπλι-
σμό χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2006
της Ε.Ε. σχετικά με τα δικαιώματα των ατό-
μων με αναπηρία και των ατόμων με μει-
ωμένη κινητικότητα, οι καταναλωτές έχουν
δικαίωμα να μεταφέρουν ιατρικό εξοπλισμό
χωρίς επιπλέον χρέωση. Επίσης, οι αεροπο-
ρικές εταιρείες πρέπει να μεταφέρουν τους

σκύλους συνοδούς ή κινητικό εξοπλισμό
όπως αναπηρικές καρέκλες, κατά κανόνα
χωρίς επιπλέον κόστος. 

Η βοήθεια που παρέχεται σε αερολιμένες
θα πρέπει να επιτρέπει στα άτομα με αναπη-
ρία να μεταβαίνουν από το προκαθορισμένο
σημείο άφιξής τους στο αεροσκάφος και από
το αεροσκάφος προς καθορισμένο σημείο
αναχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της
συνδρομής κατά την επιβίβαση και αποβί-
βαση. Για παράδειγμα, στους επιβάτες με μει-
ωμένη κινητικότητα θα πρέπει να παρέχεται
βοήθεια προκειμένου να μεταβούν στην
πτήση της ανταπόκρισής τους, να βρουν λε-
ωφορείο ή ταξί μετά την πτήση, αν είναι
απαραίτητο, καθώς και να τους παρέχεται
βοήθεια με τις αποσκευές τους.

Οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα που
ταξιδεύουν αεροπορικά θα πρέπει να ενημε-
ρώνουν την αεροπορική εταιρεία ή τον ταξι-
διωτικό πράκτορα για την ανάγκη παροχής

βοήθειας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την
πτήση. Εάν το αεροδρόμιο δεν παρέχει τις
υπηρεσίες βοήθειας που απαιτούνται, οι κα-
ταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνούν με τη
Διεύθυνση του αεροδρομίου. Η αεροπορική
εταιρεία ευθύνεται για κάθε πρόβλημα που
σχετίζεται με την πτήση, τις αποσκευές ή τον
έλεγχο (check-in) των κινητικών βοηθημά-
των των ατόμων με αναπηρία.

Ο συγκεκριμένος Κανονισμός ισχύει για
όλους τους αερολιμένες και τους αερομετα-
φορείς με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την
Ισλανδία και τη Νορβηγία. Το Δίκτυο των
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ECC-
Net) προσφέρει δωρεάν βοήθεια και συμ-
βουλές για διασυνοριακές διαφορές στους
επιβάτες με αναπηρία, εφόσον έχουν ήδη
επικοινωνήσει ανεπιτυχώς με τον αερομετα-
φορέα. n

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όταν ταξιδεύουν με αεροπλάνο
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Εθελοντισμός και Κοινωνική Πρόνοια στην Κύπρο

Στην Κύπρο η Εθελοντική Πρόνοια
ξεκίνησε όπως και σε άλλες χώρες με
την μορφή της φιλανθρωπίας για να

εξελιχθεί σε οργανωμένο σύστημα κοινωνι-
κής προσφοράς.

Τα τελευταία 30 χρόνια ο εθελοντισμός
έχει καταστεί πολύ σημαντικός παράγοντας
της ζωής μας. Πολλοί δημόσιοι οργανισμοί
και οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας έχουν
επεκτείνει της Υπηρεσίες τους με τη βοήθεια
των εθελοντών.

Η ενημέρωση των πολιτών στην αξία και
σημασία της εθελοντικής εργασίας πρέπει να
αρχίζει από τη νεαρή ηλικία, ακόμα και από
το νηπιαγωγείο, γιατί με τη δραστηριοποί-
ηση και εμπλοκή των παιδιών και των νέων
στον εθελοντισμό καλλιεργείται η κοινωνική
αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια, υιοθετούν-

ται υγιέστερες τάσεις και αξίες προς τη ζωή
και τις διάφορες φάσεις της και το πέρασμα
από τα διάφορα στάδια της, γίνεται ευκολό-
τερο και δίδει νόημα και αξία στη ζωή, κάτι
πολύ σημαντικό γι’ αυτό που προσφέρει.

Δεν πρέπει ο περιορισμένος χρόνος που
έχουν οι νέοι και τα παιδιά λόγω του Σχο-
λείου - Κολλεγίου - Πανεπιστημίου και
άλλων ασχολιών και ενδιαφερόντων, να
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τις
Εθελοντικές Οργανώσεις, γιατί η προπαίδεια
αυτή θα επηρεάσει θετικά τη μετέπειτα ζωή
τους. Χρειάζεται να γίνει προγραμματισμένη
εργασία και να χρησιμοποιηθούν ειδικές 
μέθοδοι, προσαρμοσμένες στις ομάδες αυτές
για να επιτευχθεί ο στόχος και να προσελ-
κυσθούν στις ομάδες του εθελοντισμού 
παιδιά και νέοι, που σταδιακά θα ενισχύσουν
τη στελέχωση των Εθελοντικών Οργανώ-
σεων.

Για να μπορέσουν οι Εθελοντικές Οργα-
νώσεις να προσελκύσουν περισσότερους
εθελοντές στις τάξεις τους πρέπει να προ-

γραμματίσουν για ποιο σκοπό θέλουν τους
εθελοντές δηλ. τι τους θέλουν να προσφέ-
ρουν στην οργάνωση.

Είναι πολύ σημαντικό οι εθελοντές να νιώ-
θουν χρήσιμοι και σημαντικοί και όχι ότι η
οργάνωση τους εκμεταλλεύεται για δικούς
της σκοπούς.

Η επιμόρφωση, η εποπτεία και η συνεχής
αξιολόγηση της προσφοράς των εθελοντών
είναι απαραίτητη γιατί μας τονίζει τις δυνα-
τότητες και αδυναμίες τους. Ανάλογα με τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης, ο υπεύθυ-
νος του προγράμματος θα πρέπει να τροχιο-
δρομεί τις απαραίτητες αλλαγές για την κα-
λύτερη αξιοποίηση των εθελοντών και τη
βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η
οργάνωση.

Συνήθως οι εθελοντές αφήνονται χωρίς
εποπτεία και αξιολόγηση, γεγονός που όχι
μόνο οδηγεί σε προβλήματα, αλλά τους δίδει
το αίσθημα ότι η εργασία που προσφέρουν
δεν είναι τόσο σημαντική που να αξίζει προ-
σοχής, με αποτέλεσμα ικανοί και προσον-

τούχοι εθελοντές, που θα μπορούσαν να
προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες, να εγκα-
ταλείπουν την οργάνωση και να παραμέ-
νουν αδρανείς.

Οι υπεύθυνοι των εθελοντικών προγραμ-
μάτων πρέπει να διευκρινίζουν στους εθε-
λοντές τι αναμένεται από αυτούς, να δεί-
χνουν την ευαρέσκεια τους για την προ-
σφορά τους, να είναι ευέλικτοι στην
ικανοποίηση των αναγκών των ιδίων των
εθελοντών και να είναι πάντοτε δίπλα τους
όταν χρειάζονται στήριξη, καθοδήγηση και
ανατροφοδότηση.

Ο διορισμός του Επιτρόπου εθελοντισμού
είναι μια πολύ αξιόλογη ενέργεια της Κυβέρ-
νησης Αναστασιάδη και πιστεύω ότι θα συμ-
βάλει στην περαιτέρω συνεργασία, συντονι-
σμό και αξιολόγηση όλων όσων ασχολούν-
ται με θέματα εθελοντισμού, για την
λειτουργία σύγχρονων και βιώσιμων προ-
γραμμάτων χωρίς διπλοκαλύψεις και σπα-
τάλη οικονομικών πόρων. n

Αίτημα στους Ευρωβουλευτές μας να υποστηρίξουν
τα δικαιώματα των συνταξιούχων στο Ευρωκοινοβούλιο

Με επιστολή του προς τους Κύπρι-
ους Ευρωβουλευτές το Δ.Σ. του
Κλάδου Συνταξιούχων της

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., τους διαβίβασε το ΧΑΡΤΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, που δημοσιεύουμε πιο
κάτω και τα οποία η Ευρωπαϊκή Ομοσπον-
δία Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων ατόμων
(FERPA) της οποίας η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. είναι
μέλος, με την παράκληση  όπως υποστηρί-
ξουν τα αιτήματα που αναφέρονται στον κα-
τάλογο της FERPA όταν αυτά θα παρουσια-
στούν στο Ευρωκοινοβούλιο, ή ακόμα και σε
εθνικό επίπεδο μέσω των κομμάτων τους.
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ:

- Να είναι σε θέση να δρουν ενεργά, όχι
δουλεύοντας μέχρι τα 70, αλλά ως ενδιαφε-
ρόμενα μέρη και παράγοντες της κοινωνίας,
με συμμετοχή τους στις πολιτιστικές και τις
άλλες δραστηριότητες της εποχής τους.

- Να θεωρούνται ως πόρος για το παρόν
και το μέλλον και όχι ως εμπόδιο ή βάρος και
κόστος για την κοινωνία.

- Να αναγνωρίζεται ο  θεμελιώδης ρόλος
τους στην κοινωνική συνοχή, στην οικογέ-
νεια και την κοινωνία και να θεωρούνται ως
φορείς της γνώσης και των αναμνήσεων και
ως παράγοντες μεταξύ των γενεών που συ-
νέτειναν στη δημιουργία του πλούτου και

της ευημερίας.
- Να μπορούν να επωφελούνται από το δι-

καίωμα της δια βίου εκπαίδευσης και μάθη-
σης, ώστε να είναι ενεργοί στην κοινωνία
που υπόκειται σε  συνεχείς τεχνολογικές και-
νοτομίες.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ:

- Να λαμβάνουν επαρκείς συντάξεις που
θα τους επιτρέπουν να ζουν με αξιοπρέπεια ,
ώστε να μην έχουν ανάγκη ενισχύσεων και
βοήθειας.

- Να απολαμβάνουν της απαραίτητης ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης  που είναι
άκρως απαραίτητη για τους ηλικιωμένους,
στην κατάλληλη ποιότητα και σε προσιτές
τιμές.

- Να επωφελούνται από κατάλληλα προ-
ληπτικά μέτρα για την προστασία της φυσι-
κής τους ακεραιότητας, καθώς επίσης από τη
δέουσα φροντίδα και βοήθεια στο σπίτι ή σε
εξειδικευμένα κέντρα στις περιπτώσεις που
δεν είναι πλήρως αυτάρκεις ή  στις περιπτώ-
σεις που έχουν στερηθεί πλήρως  την αυτο-
νομία τους.

- Να έχουν κατάλληλη πρόσβαση στα
μέσα μεταφοράς, τα οποία και θα πρέπει να
είναι προσαρμοσμένα στις διάφορες ηλικια-
κές ανάγκες και στην κατάσταση της υγείας
των ηλικιωμένων.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
- Να μπορούν να λαμβάνουν την κατάλ-

ληλη τροφή και να έχουν επίσης την ανα-
γκαία ενεργειακή ασφάλεια.

- Να εφαρμόζονται  μέτρα και έλεγχοι που
να παρεμποδίζουν πράξεις βίας σε βάρος
των ηλικιωμένων, σε όλους τους χώρους.

- Να εφαρμοστεί κοινωνική πολιτική για
το θέμα της στέγασης, με την προσαρμογή
των πόλεων και των οικισμών στις μεταβαλ-
λόμενες δημογραφικές αλλαγές.
Ο Χάρτης στην Υπουργό

Με επιστολή του προς την Υπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Δ.Σ.

του Κλάδου Συνταξιούχων την πληροφορεί
ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνταξιούχων
και Ηλικιωμένων Ατόμων (FERPA), της
οποίας η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. είναι μέλος, έχει πρό-
σφατα εγκρίνει το Χάρτη Δικαιωμάτων για
τους Συνταξιούχους, τον οποίο η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία προτίθεται να προωθήσει για
έγκριση και υλοποίηση σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο.

Το Δ.Σ. παρακαλεί την Υπουργό όπως, στα
πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που προ-
ωθεί και εφαρμόζει το Υπουργείο της, λάβει
σοβαρά υπόψη και υλοποιήσει τα μέτρα που
αναφέρονται στον πιο πάνω Χάρτη. n

Της Ευανθίας Παπασάββα
Κοινωνικής Λειτουργού ΜΑ, Phd
Επίκουρου Καθηγήτριας στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και τέως Διευθύντριας 
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Με-
τανάστευσης, για σκοπούς αποφυγής
ταλαιπωρίας του κοινού, προτρέπει

όσους προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξω-
τερικό κατά την περίοδο των διακοπών/εορ-
τών των Χριστουγέννων, να προβούν σε
έλεγχο της ημερομηνίας λήξεως των ταξι-
διωτικών εγγράφων (διαβατηρίων και ταυ-
τοτήτων) των ιδίων και των ανήλικων τέ-

κνων τους, ώστε, εάν χρειάζεται, να προβούν
σε έγκαιρη υποβολή αιτήσεων για ανανέωσή
τους. 

Επειδή ακριβώς έχει παρατηρηθεί το φαι-
νόμενο πολλοί πολίτες να απευθύνονται γι’
αυτές τις ανανεώσεις την τελευταία στιγμή,
το κοινό προτρέπεται όπως υποβάλλει τις εν
λόγω αιτήσεις δεκαπέντε τουλάχιστον ημέ-
ρες πριν από το προγραμματιζόμενο ταξίδι. n

Υποβάλετε έγκαιρα αίτηση
για διαβατήριο - ταυτότητα
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Δράση Συντεχνιών Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ευρώπη
κατά της πολιτικής της λιτότητας που πλήττει εργαζόμενους
Αρμενία

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικάτων EPSU διαμαρτυρή-
θηκε στον πρωθυπουργό της Αρμενίας για
τις προγραμματιζόμενες μειώσεις των θέ-
σεων στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας
κατά 30%. 

Στην επιστολή διαμαρτυρίας η EPSU επι-
κρίνει επίσης την κυβέρνηση της Αρμενίας
για την παράλειψη της να διαβουλευθεί με
το συνδικαλιστικό κίνημα για τις σχεδιαζό-
μενες αναδομήσεις στο δημόσιο τομέα. Οι
μειώσεις στις δημόσιες θέσεις, προσθέτει η
Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία,
δεν θα επιλύσουν τα οικονομικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η χώρα και καλεί την
κυβέρνηση να αρχίσει διαβουλεύσεις με
όλους τους εμπλεκόμενους. 
Πορτογαλία 

Στις 18 Νοεμβρίου η συντεχνία των υπαλ-
λήλων τοπικής αυτοδιοίκησης STAL από
κοινού με άλλες συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις της συνομοσπονδίας δημοσίων υπαλ-
λήλων CGTP πραγματοποίησαν πορεία δια-
μαρτυρίας κατά των μέτρων λιτότητας που
έχουν επιβληθεί στους υπαλλήλους του δη-
μοσίου.  

Κύρια αιτήματα του συνδικαλιστικού κι-
νήματος είναι η αποκατάσταση των μισθών
των εργαζομένων σε απολαβές άνω των
1500 ευρώ το μήνα, η αποπαγοποίηση ευ-
καιριών ανέλιξης και η επαναφορά του εβδο-
μαδιαίου ωραρίου εργασίας στο 35ωρο από
τις 40 ώρες που έχουν επιβληθεί με τα μέτρα
λιτότητας. 

Παρόμοια αιτήματα υπέβαλε στον Πορτο-
γάλο Πρωθυπουργό και η συνομοσπονδία
UGT από τις 17 Νοεμβρίου. 
Ιταλία

Χιλιάδες δασικοί υπάλληλοι έχουν προ-
σφύγει στη δικαιοσύνη για τη στέρηση των
δικαιωμάτων τους ως αποτέλεσμα της μετα-
τροπής της δασικής υπηρεσίας σε στρατιω-
τική υπηρεσία. 

Η προσφυγή στα δικαστήρια εντάσσεται
στην εκστρατεία των συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων κατά της αλλαγής αυτής στη δα-
σική υπηρεσία. Το συνδικαλιστικό κίνημα
εκτιμά ότι λόγω της μετατροπής της δασικής
εργασίας σε στρατιωτική υπηρεσία περισσό-
τεροι από 7000 εργαζόμενοι στη δασική υπη-
ρεσία θα στερηθούν την ιδιότητα πολιτικού
εργαζόμενου και των συνδικαλιστικών τους
δικαιωμάτων. 

Οι συνδικαλιστική πλευρά ανησυχεί επί-
σης και για τις αρνητικές επιπτώσεις από τη
μετατροπή δασικής σε στρατιωτική υπηρε-
σία γιατί αυτή θα υποσκάψει την εμπειρο-
γνωμοσύνη και τον επαγγελματισμό των δα-
σικών που εγγυώνται την περιβαλλοντική
και διατροφική ασφάλεια. 
Σουηδία

Η ετήσια έκθεση της συνδικαλιστικής συ-
νομοσπονδίας LO αναφέρει ότι οι εργαζόμε-
νοι στο δημόσιο έχουν εξασφαλίσει ουσια-
στικές αυξήσεις μισθών τα τελευταία 20 χρό-
νια. 

Όμως η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι το
χάσμα στις απολαβές των δυο φύλων παρα-
μένει πολύ ψηλό με ποσοστό 15% ενώ το
χάσμα μεταξύ των απολαβών των εργατών

και των υπαλλήλων (blue collar - white col-
lar) αυξήθηκε ακόμη περισσότερο και τώρα
βρίσκεται στο 47%, ποσοστό που για πρώτη
φορά παρατηρείται από τη δεκαετία του
1930. 
Γερμανία

Η συνδικαλιστική πλευρά στις διαπραγ-
ματεύσεις για νέα συλλογική σύμβαση για
τους 100 000 και πλέον εργαζόμενους μέλη
τους στον τομέα της υγείας και της κοινωνι-
κής φροντίδας ζητούν στη νέα σύμβαση
προνοούνται αυξήσεις απολαβών για όλο το
προσωπικό και ειδικότερα για εξειδικευμένο
προσωπικό. 

Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά επίσης
εφαρμογή ωραρίου εργασίας 35 ωρών την
εβδομάδα για τους εργαζόμενους πλήρους
απασχόλησης όπως και δυνατότητα για αύ-
ξηση των ωρών εργασίας πρόνοια για γυναί-
κες μερικής απασχόλησης αν οι ίδιες το επι-
θυμούν. 

Η συνδικαλιστική οργάνωση υπηρεσιών
υγείας ver.di προχώρησε σε δυο πρωτοβου-
λίες για το θέμα της υποστελέχωσης των νο-
σοκομείων και των υπηρεσιών για ηλικιωμέ-
νους. 

Η ver.di κάλεσε όλα το 21 νοσοκομεία της
περιοχής του Σααρ, δημόσια, ιδιωτικά ή μη
κερδοσκοπικά να προχωρήσουν σε διαπραγ-
μάτευση συμβάσεων για νέες προσλήψεις
προσωπικού, για ρυθμίσεις του χρόνου ερ-
γασίας όπ ως και για μείωση του όγκου ερ-
γασίας κατά εργαζόμενο.  

Η συντεχνία έχει εγκαινιάσει εκστρατεία
ταχυδρομικών δελταρίων η οποία τη ζωτικής
σημασίας εργασία σε ιδρύματα φροντίδας
ηλικιωμένων η οποία αντιμετωπίζει αυξανό-
μενο όγκο εργασίας λόγω της υποστελέχω-
σης της σε προσωπικό. 
Ρουμανία

Η συντεχνία υπαλλήλων υγείας Sanitas
συνέχισε τις διαμαρτυρίες και την πινακιδο-
φορία έξω από το Υπουργείο Υγείας της Ρου-
μανίας για στήριξη του αιτήματος για έναρξη
διαπραγματεύσεων για σύναψη νέας συλλο-
γικής σύμβασης. 

Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά αριθμό βα-
σικών βελτιώσεων στη νέα σύμβαση και
εφαρμογή κανονισμών για πρόσθετη αποζη-
μίωση για νυκτερινή εργασία και εργασία
κατά τα Σαββατοκυρίακα. Εγείρεται επίσης
από τη συνδικαλιστική πλευρά και αίτημα
για ίσες απολαβές για εργασία ίσης αξίας και
επισημαίνονται περιπτώσεις όπου προσω-
πικό υγείας που εκτελεί την ίδια εργασία
αμείβεται με διαφορετικές απολαβές ανά-
λογα με τον οργανισμό που το απασχολεί. 
Νορβηγία 

Με τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης
οι συντεχνίες του τομέα ενέργειας τερμάτι-
σαν την αποχή από εργασία σε περιόδους
ανάπαυσης. Η νέα συλλογική σύμβαση προ-
νοεί αύξηση του κατώτατου μισθού και επι-
τρέπει διαπραγμάτευση αυξήσεων μέχρι
2.4%.

Η απεργία είχε κηρυχθεί μετά την από-
πειρα των οργανώσεων των εργοδοτών να
περιορίσουν το χρόνο ξεκούρασης των ερ-
γαζομένων που βρίσκονταν σε αναμονή
κλήσης. Τελικά συμφωνήθηκε το θέμα να
παραπεμφθεί σε διαπραγματεύσεις στο επί-

πεδο των εργοδοτικών οργανισμών στο
οποίο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ανα-
μένουν με βεβαιότητα να υπάρξει συμφωνία
για τη διάρκεια του χρόνου ξεκούρασης. 
Ολλανδία – Γαλλία

Σε κοινό μέτωπο τους οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις του μη κερδοσκοπικού τομέα
πραγματοποίησαν πανεθνικές διαμαρτυρίες
την περασμένη Πέμπτη κατά των συνεχιζό-
μενων μέτρων λιτότητας και με αίτημα για
τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης. 

Ο μη κερδοσκοπικός τομέας στον οποίο
απασχολούνται περισσότεροι από 525 000
εργαζόμενοι καλύπτει ευρύτατη γκάμα ερ-
γασίας για την υγεία, την κοινωνική πρόνοια
και τις πολιτιστικές υπηρεσίες. 

Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά αύξηση θέ-
σεων εργασίας, ουσιαστική αύξηση απολα-
βών και άλλα μέτρα που θα διασφαλίσουν
προσφορά υπηρεσιών αλλά και απασχόληση
ποιότητας με στόχο τη βελτίωση στο ισοζύ-
γιο εργασίας-διαβίωσης, ειδικότερα για ερ-
γαζόμενους που πλησιάζουν στην αφυπηρέ-
τηση. 
Ηνωμένο Βασίλειο

Οι βοηθοί διδάσκαλοι στην κομητεία του
Ντέραμ στη Βορειοανατολική Αγγλία κα-
τήλθαν για δεύτερη φορά σε απεργιακή κι-
νητοποίηση για να εκδηλώσουν τη διαμαρ-

τυρία τους κατά της απόφασης της τοπικής
αρχής για περίληψη τους σε ατομικά συμβό-
λαια. 

Η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει σε μειώσεις
μισθών μέχρι 23%. Οι εργαζόμενοι κατήλθαν
σε διήμερη απεργία την περασμένη Τετάρτη
και Πέμπτη 23 και 24 Νοεμβρίου και εφαρ-
μόζουν στην εργασία τους αυστηρά τους
όρους του συμβολαίου τους (work to rule). 
Ισπανία

Οι Συνδικαλιστικές Συνομοσπονδίες
CCOO και UGT άρχισαν συναντήσεις με τα
πολιτικά κόμματα σε ολόκληρο το πολιτικό
φάσμα για να προβάλουν τα κυριότερα αι-
τήματα τους για υιοθέτηση νέων κανονι-
σμών για όλους τους εργαζόμενους στο δη-
μόσιο τομέα. 

Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά αυξήσεις
μισθών για όλους τους εργαζόμενους το
2017 και αποκατάσταση των αποκοπών στις
απολαβές και τους άλλους όρους απασχό-
λησης που επιβλήθηκαν για την αντιμετώ-
πιση της οικονομικής κρίσης. 

Ζητείται επίσης λήψη μέτρων για περιορι-
σμό της αβέβαιης απασχόλησης και ιδιαίτερα
μέτρων σύμφωνα με τη νομολογία του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά της κατάχρη-
σης των συμβάσεων προσωρινής απασχόλη-
σης. n
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Στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέ-
ρωσης του κοινού για τον Καρκίνο
του Προστάτη, το Ιπποκράτειο Ιδιω-

τικό Νοσοκομείο υποστηρίζει ενεργά το Mo-
vember Campaign και προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ
PSA τεστ.
Τι είναι το Μovember Campaign;

• Mια παγκόσμια φιλανθρωπική κίνηση
που ευελπιστεί να αλλάξει το πρόσωπο του
αντρικού καρκίνου μέσω της ενημέρωσης
και πρόληψης.

• Η ετυμολογία της λέξης Movember προ-
έρχεται από τη σύντμηση των λέξεων Μο-
ustache/μουστάκι και Νo-vember/Νοέμ-
βριος.

• Ο μήνας Νοέμβριος είναι ειδικά αφιερω-
μένος στην ενημέρωση του κοινού για τον
καρκίνο του προστάτη.

Τι είναι το PSA τεστ;
• Το PSA (Prostate Specific Antigen) τεστ

είναι ένα απλό αιματολογικό τεστ , το οποίο
μετρά την συνολική ποσότητα του Ειδικού
Προστατικού Αντιγόνου (PSA) στο αίμα.

• Eίναι μία πρωτεΐνη που παράγεται από
τα φυσιολογικά κύτταρα του προστάτη
αλλά και από τα κύτταρα του καρκίνου του.

• Αυξημένα επίπεδα PSA στο αίμα μπορεί
να σημαίνει πρόβλημα με τον προστάτη αν
και όχι κατ’ ανάγκη ότι έχετε καρκίνο του
προστάτη.
Τι είναι ο Προστάτης;

• Μόνο οι άνδρες έχουν
προστάτη.

• Ο προστάτης είναι
ένας μικρός αδένας σε
σχήμα κάστανου.

• Βρίσκεται ακριβώς
κάτω από την ουροδόχο κύστη και μέσω του
περνά η ουρήθρα.

• Ο προστάτης παράγει προστατικό υγρό
και είναι απαραίτητος για την εκσπερμάτωση
και την αναπαραγωγή.

• Με την ηλικία ο προστάτης μεγαλώνει
και προκαλεί συχνές παθήσεις με την ού-
ρηση αλλά και επιπτώσεις στη σεξουαλική
λειτουργία.

• Συγκεκριμένα μετά την ηλικία των
εξήντα , ένας στους 3 άντρες θα παρουσιάσει
συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας του
προστάτη, και ένας στους 6 άντρες θα πα-
ρουσιάσει καρκίνο του προστάτη.
Τι είναι ο Καρκίνος του Προστάτη;

• Ο συχνότερος καρκίνος στους άντρες.
• Προσβάλλει 1 στους 6 άνδρες, και είναι

η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου από
καρκίνο στους άντρες.

• Η πάθηση δεν δίνει κανένα σύμπτωμα
στα αρχικά στάδια, όπου η νόσος είναι ιά-

σιμη.
• Η διάγνωση γίνεται σε συνδυασμό με το

PSA τεστ, την δακτυλική εξέταση και τη βιο-
ψία του προστάτη αν υπάρχει ιατρική υπο-
ψία.

• Συνήθως ο καρκίνος του προστάτη δεν
παρουσιάζει συγκεκριμένα συμπτώματα. Τις
περισσότερες φορές σημάδια του καρκίνου
του προστάτη εντοπίζονται με τον ετήσιο
προληπτικό έλεγχο από ουρολόγο.

• Μερικοί άνδρες θα έχουν συμπτώματα
της πάθησης όπως:

o Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
o Ανάγκη συχνής ούρησης, ιδιαίτερα τη

νύχτα
o Ασθενής ροή των ούρων
o Ροή των ούρων που ξεκινά και σταματά
o Πόνο κατά την εκσπερμάτωση
o Δυσκολία στύσης (Στυτική Δυσλειτουρ-

γία)
o Αίμα στο σπέρμα ή στα ούρα
• Αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα του

καρκίνου αλλά πιο συχνά είναι συμπτώματα
άλλων μη καρκινικών παθήσεων.

• Εάν έχετε αυτά τα συμπτώματα είναι
πολύ σημαντικό να δείτε άμεσα ουρολόγο.
Εντοπίζεται ο Καρκίνος του Προστάτη
πριν τα συμπτώματα;

• ΝΑΙ. Με το PSA τεστ, αν και τα επίπεδα
PSA είναι κυμαινόμενα βάση της ηλικίας. Οι
πιο κάτω τιμές είναι ένας πρόχειρος οδηγός
για τις “φυσιολογικές” τιμές PSA, ανάλογα
με την ηλικία σας (βάσει του PCRMP):

o Έως 3 ng/ml για τους άνδρες στα 50-59
ετών

o Έως και 4 ng/ml για τους άνδρες 60-69
ετών

o Έως και 5 ng/ml για τους άνδρες από 70
ετών

• Η δακτυλική εξέταση εντοπίζει 1 στους 6
άνδρες με καρκίνο του προστάτη με συμ-
πτώματα ιδιαίτερα στην ούρηση. Γι’ αυτό και
ο ετήσιος έλεγχος από ουρολόγο συστήνε-
ται μετά την ηλικία των 50 ετών.
Θεραπείες για τον Καρκίνο του Προ-
στάτη;

• Η κατάλληλη θεραπεία εξαρτάται από:
o το στάδιο της ασθένειας (πόσο δηλαδή ο

καρκίνος έχει εξαπλωθεί) αλλά και
o την ηλικία του ασθενή
• Σε γενικές γραμμές, τρία είδη θεραπειών

υπάρχουν για τον πρώιμο Καρκίνο του Προ-
στάτη (Στάδια Ι-ΙΙΙ)

o Προσεκτική/Eνεργή Παρακολούθηση
o Χειρουργική Επέμβαση
o Θεραπεία Ακτινοβολίας (Εξωτερική

Ακτινοβολία ή Βραχυθεραπεία)
Στάδια του Καρκίνου του Προστάτη

• Στα αρχικά Στάδια Ι και ΙΙ (καρκίνος
εντός του προστάτη ή που περιορίζεται περί
του προστατικού ιστού) η θεραπεία κατά κα-
νόνα είναι η χειρουργική επέμβαση με ριζική
(ολική) αφαίρεση του προστάτη. Η επέμ-
βαση αυτή γινόταν με ανοικτή τομή, αλλά

τώρα διενεργείται με ελάχιστα επεμβατική
χειρουργική είτε λαπαροσκοπικά ή με ρομ-
ποτική χειρουργική. Τα πλεονεκτήματα της
ρομποτικής χειρουργικής είναι τα εξής:

o Μικρές τομές (<1cm)
o Γρήγορη ανάρρωση (ο ασθενής συνήθως

πάει σπίτι την επομένη της εγχείρησης)
o Ελάχιστη απώλεια αίματος
o Διατήρηση αγγειωνευρωδών σωματιδίων

(διατήρηση της στυτικής λειτουργίας και
αποφυγή ακράτειας)

• Στο Στάδιο ΙΙΙ, ο καρκίνος ήδη εξαπλώ-
θηκε στο εξωτερικό μέρος του προστάτη και
των σπερματοδόχων κύστεων. Κατά παρά-
δοση γινόταν ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό
με ορμονική θεραπεία αλλά τα τελευταία
χρόνια η χειρουργική επέμβαση σε συνδυα-
σμό με τις δύο πιο πάνω θεραπείες έχει τα
καλύτερα αποτελέσματα.

• Στο Στάδιο ΙV, προχωρημένη νόσο, η
οποία έχει εξαπλωθεί εμφανώς έξω από τον
προστάτη, σε λεμφαδένες ή οστά, χορηγεί-
ται πρώτα ορμονική θεραπεία και στη συνέ-
χεια χημειοθεραπεία.

• To Iπποκρατείο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, το
πρώτο νοσοκομείο που έφερε το Da Vinci
ρομπότ στην Κύπρο και καθιέρωσε την επα-
νάσταση στον τομέα της ουρολογίας με την
εισαγωγή της Ρομποτική Χειρουργικής.

• Στα πλαίσια της κοινωνικής του προ-
σφοράς, προσφέρει σε περιορισμένο αριθμό
κυβερνητικών υπαλλήλων ΔΩΡΕΑΝ PSA
τεστ σε δύο περιόδους. Την Τετάρτη 11 Ια-
νουαρίου 2017 και Τετάρτη 18 Ιανουαρίου
2017, στις 10:00-12:00πμ και 16:00-18:00μμ.

• Η προσφορά περιορίζεται σε 100 δημο-
σίους υπαλλήλους άνω των 50 ετών. Λόγω
περιορισμένου αριθμού, όλοι οι ενδιαφερό-
μενοι να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τις συν.
Nάσω Κασουλίδου και Στάλω Μιχαήλ, Μό-
νιμους Γραμματείς της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ στα τηλ.
22844457 και 22844449 αντίστοιχα (θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας) και θα τους πα-
ρέχετε ειδικό κουπόνι που θα μπορούν στην
συνέχεια να παρουσιάζουν στο Κλινικό Ερ-
γαστήριο του Ιπποκρατείου Ιδιωτικού Νο-
σοκομείου για την διεξαγωγή της εξέτασης
PSA.

• Η Ουρολογική Ομάδα του Ιπποκράτειου
θα προσφέρει επίσης ΔΩΡΕΑΝ επεξήγηση
των αποτελεσμάτων.

• Γνωμάτευση και οποιαδήποτε παθολο-
γικά αποτελέσματα θα τύχουν περαιτέρω
παραπομπής.
Γνωρίστε την Ομάδα του Ιπποκράτειου
Ιδιωτικού Νοσοκομείου
Στελέχη Ουρολογικού Τμήματος

Το Ουρολογικό Τμήμα στελεχώνεται από
τρείς Ουρολόγους και προσφέρει διαγνω-
στικές, θεραπευτικές και χειρουργικές υπη-
ρεσίες για οποιανδήποτε οξεία ή χρόνια πά-
θηση του ουροποιητικού συστήματος στα
δύο φύλα. Η ομάδα μας καλύπτει το πλήρες
φάσμα εξειδικευμένων τμημάτων όπως:

o Eνδοουρολογίας, Λιθοτριψίας και
LASER

o Γυναικολογικής Ουρολογίας (Ακράτεια
Ούρων)

o Ανδρολογίας
o Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
o Παθήσεων του Προστάτη
o Ουρολογικού Καρκίνου

o Ρομποτικής Ουρολογίας.
O Δρ. Σάββας Όμορφος, επέστρεψε στην

Κύπρο τον Οκτώβριο του 2016 και εντάχ-
θηκε στην Ουρολογική Ομάδα του Ιππο-
κράτειου Νοσοκομείου. Φοίτησε για 6 χρό-
νια στο University of Manchester, UK, και
ακολούθως εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε για
12 χρόνια σε νοσοκομεία της Αγγλίας όπου
έφτασε τον βαθμό του Consultant. Αφού
πήρε την ειδικότητα της Γενικής Ουρολογίας
στην Αγγλία (CCT, UK), έλαβε εξειδίκευση
σε Ογκολογική Ουρολογία. Έχει χρόνια εμ-
πειρίας στην διάγνωση αλλά και στην απο-
τελεσματική θεραπεία του καρκίνου του
προστάτη, ουροδόχου κύστης και νεφρού.
Εκπαιδεύτηκε σε ελάχιστα επεμβατική χει-
ρουργική και τα τελευταία χρόνια δούλεψε
αποκλειστικά στον τομέα της Ρομποτικής
Χειρουργικής. Εκτός της κλινικής του καριέ-
ρας συνεργάζεται και με την Ιατρική Σχολή
του St’ George’s │ University of Nicosia.

O Δρ. Λουκάς Λουκά, M.D., F.E.B.U, είναι
διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου Ουρολογίας. Ασχολείται με την ενδο-
ουρολογία, γενική ουρολογία, γυναικολο-
γική ουρολογία και. ανδρολογία Επίσης λει-
τουργεί το Ουροδυναμικό Τμήμα για την
διερεύνηση και θεραπεία λειτουργικών δια-
ταραχών της ούρησης.

O Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, M.D., ΜSc,
F.E.B.U, PhD ειναι επίκουρος καθηγητής Πα-
νεπιστημίων Ιατρικής της Γαλλίας και δι-
πλωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ουρολογίας. Ασχολείται με την γενική ου-
ρολογία, ανδρολογία, γυναικολογική ουρο-
λογία και ενδοουρολογία. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το 2008 έφερε το πρώτο Da Vinci
ρομπότ στην Κύπρο στο Ιπποκράτειο Ιδιω-
τικό Νοσοκομείο. Το 2014 έφερε το νέας γε-
νεάς ρομπότ Da Vinci Si, το οποίο είναι και
το πιο γνωστό στον κόσμο της ρομποτικής
χειρουργικής.
Κλινικό Εργαστήριο: Άρτια καταρτισμένο
προσωπικό επανδρώνει το Κλινικό μας Ερ-
γαστήριο με επικεφαλής την Διευθύντρια
Δρ. Άντρη Μαρκίδου, M.D. Η Δρ. Μαρκίδου
με ειδικότητα στην Μικροβιολογία είναι
απόφoιτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Τομείς Κλινικού Εργαστη-
ρίου: • Εργαστηριακή Αιματολογία, • Ιατρική
Βιοχημεία, • Κλινική Μικροβιολογία, • Ανο-
σολογία. n

Για τυχόν απορίες παρακαλώ αποτείνεστε
στον: Δρ. Σάββα Όμορφο, Ιπποκράτειο Ιδιω-
τικό Νοσοκομείο, Ψαρών 6-10, Έγκωμη,
27509 Λευκωσία, Τηλ: 22502000, Φαξ:
22502061. E-mail: savvas.omorphos@
hippocrateon.com. 

Προσφορά σε δημοσίους υπαλλήλους στα πλαίσια της Εκστρατείας 
κατά του Καρκίνου του Προστάτη (Movember Campaign)
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για το 2017

Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
προτείνει η Επιτροπή

Την πρότασή της για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου
Άμυνας, αλλά και την κινητοποίηση επιπλέον εργαλείων που θα
αυξήσουν τις δυνατότητες κοινής άμυνας μέσα από κοινές επεν-
δύσεις και την ενδυνάμωση της έρευνας και της βιομηχανίας σε
αυτόν τον τομέα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε μια συγκυρία που το Brexit και η εκλογή Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ ευνοούν μια
πιο στενή αμυντική συνεργασία στόχος της εν λόγω πρότασης είναι να ωθήσει τα κράτη-
μέλη της ΕΕ να επενδύσουν από κοινού στην ανάπτυξη τεχνολογιών και εξοπλισμού στρα-
τηγικής σημασίας.

«Αν η Ευρώπη δεν φροντίσει μόνη της την ασφάλειά της, κανείς άλλος δεν θα το κάνει για
μας. Μια ισχυρή, ανταγωνιστική και καινοτόμος αμυντική βιομηχανική βάση είναι αυτό που
θα μας δώσει στρατηγική αυτονομία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Επιτροπής
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος είχε ήδη από την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης,
τον Σεπτέμβριο, επισημάνει τη σημασία μιας «δυνατής» Ευρώπης που μπορεί «να υπερα-
σπιστεί και να προστατέψει τους πολίτες της εντός και εκτός συνόρων».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Φεντερίκα Μογκερίνι κατά
την παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής δήλωσε πως «το επίπεδο φιλοδοξίας» σε ό,τι
αφορά την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής άμυνας είναι «πιο ευρύ από ποτέ», ενώ αναφέρθηκε
και στη συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και Άμυ-
νας.

Στο πλαίσιο ενός γενικότερου Σχεδίου δράσης για την Άμυνα η Επιτροπή ζητά από τα
κράτη-μέλη να συμφωνήσουν στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας το οποίο
θα χρηματοδοτεί την κοινή έρευνα σε καινοτόμες τεχνολογίες άμυνας, θα επιτρέπει στις κυ-
βερνήσεις της ΕΕ που το ενισχύουν να δανείζονται κεφάλαια για κοινά προγράμματα άμυ-
νας. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γίρκι Κατάινεν, «εάν τα
κράτη-μέλη συνεργαστούν, μπορεί να μαζευτεί ένα ποσό μέχρι 5 δισ. για κοινές επενδύσεις και
αγορά εξοπλισμού».

Σε ό,τι αφορά την έρευνα, το Ταμείο, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα μπορούσε να ξεκινή-
σει από μια μικρή κλίμακα προϋπολογισμού το 2017 (25 εκατ.) και να φτάσει σε ένα σύνολο
90 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020. Για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ μετά το 2020,
η Επιτροπή προτείνει το ετήσιο ερευνητικό πρόγραμμα άμυνας 500 εκατ. ευρώ. n

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν την καλύτερη υποστήριξη των
άνεργων νέων, καθώς και πρόσθετους πόρους για την ενίσχυση
βασικών πρωτοβουλιών στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, των έργων υποδομής στις μεταφορές, της έρευνας και της
κινητικότητας των φοιτητών μέσω του Erasmus+, μέσω του προ-

ϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Τα συνολικά ποσά του προϋπολογισμού για το 2017 είναι
157,8578 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 134,49 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρω-
μών. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους με 438 ψήφους υπέρ,
194 κατά και 7 αποχές.

«Έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Ο προϋπολογισμός του 2017 επικεντρώνεται σαφώς
στις προτεραιότητές μας για την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
ειδικά για τους νέους, και την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Τα επιπλέον 500
εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι ένα σαφές μήνυμα για
την ΕΕ να αναλάβει δράση. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώ-
πιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης», δήλωσε ο εισηγητής, Jens Geier (Σοσια-
λιστές, Γερμανία).

«Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνόησε την πρόταση του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διατήρηση μέρους των απολαβών των πρώην Επιτρόπων ως
αποθεματικό, και για την αποδέσμευσή του μόνο εφόσον ο Κώδικας Δεοντολογίας κατα-
στεί αυστηρότερος. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη
πλειοψηφία και είχε ως στόχο τη βελτίωση της συμπεριφοράς των Επιτρόπων και της δη-
μόσιας εικόνας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ», δήλωσε ο εισηγητής Indrek Tarand (Πρά-
σινοι, Εσθονία).

Το ΕΚ εξασφάλισε 500 εκατ. ευρώ επιπλέον συγκριτικά με την αρχική πρόταση του σχε-
δίου προϋπολογισμού για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, προκειμένου να
παρασχεθεί στους νέους η απαραίτητη βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας. Πρόσθετα κον-
δύλια ύψους 200 εκατ. ευρώ θα δώσουν ώθηση σε βασικά προγράμματα για την ενίσχυση της
ανάπτυξης και της απασχόλησης, όπως το COSME (πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Eu-
rope Facility), το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 και το πρόγραμμα Erasmus + για
την κινητικότητα των φοιτητών.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης ένα «πακέτο» ύψους 728 εκατ. ευρώ για κεφάλαια
που αφορούν τη μετανάστευση. Στο πακέτο αυτό περιλαμβάνονται επιπλέον 28 εκατ. ευρώ
για  το Γραφείο Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς
Ανατολή (σύνολο 310 εκατ. ευρώ) και επιπλέον 3 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ειρηνευτι-
κών συνομιλιών στην Κύπρο (σύνολο 34,8 εκατ. ευρώ). n

Ανάγκη ενίσχυσης του Επενδυτικού
Σχεδίου για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη έχει ήδη απο-
δείξει τη χρησιμότητά του ενθαρρύνοντας τη βιώσιμη
αύξηση των επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Δε-
δομένων των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που
επιτεύχθηκαν από τότε που η Επιτροπή δρομολόγησε
το Επενδυτικό Σχέδιο, πριν από δύο χρόνια, ο πρό-

εδρος Jean-Claude Juncker, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 
Σεπτεμβρίου, πρότεινε την ενίσχυση του ΕΤΣΕ με στόχο την περαιτέρω τόνωση των επεν-
δύσεων.

Την πρόταση αυτή ακολούθησαν τρεις αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας ανεξάρ-
τητης αξιολόγησης η οποία είχε ήδη προγραμματιστεί όταν θεσπίστηκε το ΕΤΣΕ. Τα πορί-
σματά τους συνοψίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής και θα ληφθούν υπόψη στη νο-
μοθετική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη σχετικά με την πρό-
ταση της Επιτροπής. Στη σύνοδο κορυφής των 27 στη Μπρατισλάβα στις 15 Σεπτεμβρίου,
καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να κα-
ταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη διαπραγματευτική τους θέση όσον αφορά την πρό-
ταση της Επιτροπής κατά τη διάσκεψη του Ecofin της 6ης Δεκεμβρίου, λαμβάνοντας υπόψη
την ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της στις 14 Σεπτεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων -στρατηγικός εταίρος της Επιτροπής στο Επενδυτικό Σχέδιο- παρουσίασε την αξιο-
λόγησή της στις 5 Οκτωβρίου. Τέλος, η παγκόσμια εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών
EY δημοσίευσε μια εξωτερική, ανεξάρτητη αξιολόγηση στις 14 Νοεμβρίου. Και οι τρεις εκ-
θέσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το ΕΤΣΕ έχει ήδη αυξήσει την πρόσβαση σε χρη-
ματοδότηση και έχει κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ προσδιορίζουν τομείς στους
οποίους μπορεί να ενισχυθεί το Επενδυτικό Σχέδιο.

Ο πρόεδρος κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε τα εξής: «Το Επενδυτικό Σχέδιο αποτελεί την
εμβληματική πολιτική μας. Έχει ήδη δείξει ότι συμβάλλει στην βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Αφουγκραστήκαμε τους εμπλεκόμενους παράγοντες και δι-
δαχθήκαμε από τις πρώτες εμπειρίες. Η ανατροφοδότηση που λάβαμε συνάδει με την πρό-
τασή μας για περαιτέρω βελτίωση, επέκταση και ενίσχυση του Σχεδίου».

Τα πορίσματα των τριών αξιολογήσεων έχουν σε μεγάλο βαθμό συμπεριληφθεί στην πρό-
ταση της Επιτροπής για διπλασιασμό της διάρκειας και των κονδυλίων του ΕΤΣΕ, παρατεί-
νοντας, σε πρώτη φάση, τη διάρκειά του μέχρι το τέλος του 2020 και αυξάνοντας τον συ-
νολικό επενδυτικό στόχο από 315 δισεκατομμύρια ευρώ σε τουλάχιστον μισό τρισεκατομ-
μύριο. Η πρόταση επικεντρώνεται ήδη περισσότερο στις εισφορές του ιδιωτικού τομέα και,
επιπρόσθετα, στην παράλληλη ενίσχυση της διαφάνειας στην επιλογή των έργων. n

Το 20% των τροφίμων στην ΕΕ 
καταλήγουν ετησίως στα σκουπίδια

Περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν ετησίως
στα σκουπίδια στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δη-
μοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το 20% όλων των τροφίμων που παράγονται στην ΕΕ δεν κα-
ταναλώνονται ποτέ, με το κόστος της σπατάλης τροφίμων να
φτάνει τα 143 δις ευρώ ετησίως.

Τα τρόφιμα σπαταλούνται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: από τις φάρμες ως
την επεξεργασία και την παραγωγή τους και από τα καταστήματα ως τα εστιατόρια και τα
νοικοκυριά. Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα σύγχρονα περιβαλ-
λοντικά και οικονομικοκοινωνικά προβλήματα, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη στιγμή
που πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν σταθερή πρόσβαση σε
τροφή.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, περίπου το ένα τρίτο όλων των τρο-
φίμων που παράγονται παγκοσμίως πετιέται. Εκτιμάται, δε, ότι ο όγκος των πεταμένων τρο-
φών απαιτεί καλλιεργήσιμη έκταση στο μέγεθος της Κίνας και ευθύνεται για περίπου το 8%
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Επιτροπή τονίζει ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η ανάκτηση και αναδιανομή των πλε-
ονασμάτων τροφίμων έτσι ώστε ασφαλή και βρώσιμα τρόφιμα να μπορούν να φτάσουν σ’
εκείνους που τα έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει μια νέα νομοθεσία
με στόχο την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, η οποία θα ζητά από τα κράτη μέλη να πα-
ρακολουθούν τα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδια-
σμού τους και να υποβάλουν έκθεση με σκοπό τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ φορέων για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Εξάλλου, σύμφωνα με την έρευνα Ευρωβαρόμετρο , η πλειονότητα των καταναλωτών
στην ΕΕ (58%), δηλώνουν ότι πάντα κοιτούν την ημερομηνία που αναγράφεται στα τρό-
φιμα (“ανάλωση έως” και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από”) όταν ψωνίζουν ή όταν προ-
ετοιμάζουν τα γεύματα. Ωστόσο, λιγότερο από ένας στους δύο καταναλωτές κατανοούν το
νόημά της ετικέτας στα τρόφιμα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το 15-33% των τροφίμων που κα-
ταλήγουν στα σκουπίδια οφείλεται στο ότι οι καταναλωτές δεν ερμηνεύουν σωστά την ημε-
ρομηνία που αναγράφεται στα τρόφιμα και μελετά τρόπους για να βελτιωθούν οι κανόνες
σήμανσης. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Τι γράφει ο γαλλικός Τύπος για το 
συνταγματικό δημοψήφισμα στην Ιταλία

Το «όχι» στον Ρέντσι βυθίζει την
ιταλική οικονομία στην αβεβαιότητα,
γράφει η γαλλική εφημερίδα «Le Fi-
garo» σε εκτενέστατα άρθρα της για
το δημοψήφισμα στην Ιταλία. Σε
άλλο άρθρο της γράφει ότι οι γάλλοι
ευρωσκεπτικιστές πανηγυρίζουν για
την παραίτηση του ιταλού πρωθυ-
πουργού με μηνύματά τους μέσω
Twitter.

«Η αποτυχία Ρέντσι στο δημοψή-
φισμα δείχνει κάτι για τις πολιτικές λιτότητας της Ευρώπης: οι λαοί θέλουν να πάρουν ξανά
στα χέρια τους την εξουσία», γράφει σε tweet ο Αρνό Μοντεμπούρ, υποψήφιος των Σοσια-
λιστών στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. «Μετά τους Μπλερ, Κλίντον, Ολάντ, η ήττα
Ρέντσι σηματοδοτεί την ιστορική παρακμή του κοινωνικού φιλελευθερισμού», γράφει από
την πλευρά του ο Ερίκ Κοκερέλ, συντονιστής του κόμματος της Αριστεράς. «Οι Μανουέλ
Βαλς και Φρανσουά Φιγιόν είναι οι γάλλοι Ρέντσι», υποστηρίζει ο διευθυντής της προ-
εκλογικής εκστρατείας του Εθνικού Μετώπου της Μαρίν Λεπέν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ -
ΜΠΕ.

Στα πιθανά σενάρια μετά την παραίτηση Ρέντσι και στη σταθερότητα των ιταλικώντρα-
πεζών, επικεντρώνεται η «Le Monde». Ο αρθρογράφος αποτυπώνει την ανησυχία του για το
ιταλικό χρέος το οποίο υπερβαίνει το 130% του ιταλικού ΑΕΠ. Εκτιμά ότι θα χρειασθεί αρ-
κετός χρόνος ώστε η αύξηση των επιτοκίων να μεταφραστεί σε αύξηση του δημόσιου χρέ-
ους.  

Χίλιες ημέρες προκειμένου «να κάνει την Ιταλία πιο απλή, πιο θαρραλέα, πιο ανταγωνι-
στική». Το πρόγραμμα του ιταλού πρωθυπουργού, Ματέο Ρέντσι, σκόνταψε στην αποτυχία
του δημοψηφίσματος για τη συνταγματική μεταρρύθμιση που εκείνος επιθυμούσε, υποστη-
ρίζει στο άρθρο της η «Le Parisien». Η επικράτηση του «όχι» σε ποσοστό κοντά στο 60%
αποτελεί ένα βαρύτατο πλήγμα για τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, αναφέρεται στο άρθρο.

Η «L’Humanite», τέλος, γράφει: ο Ματέο Ρέντσι παραιτείται μετά την αποτυχία στο δη-
μοψήφισμα για τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Ο συντάκτης του άρθρου υποστηρίζει ότι
από αυτήν την εβδομάδα κιόλας πρέπει να σχηματισθεί κυβέρνηση τεχνοκρατών, με πρώτο
μέλημα την ψήφιση του προϋπολογισμού. n

Τσίπρας: «Με πολιτικές τιμωρίας 
η Ευρώπη δεν μπορεί να πάει μπροστά...»

Την ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών
πολιτικών στην Ευρώπη επεσήμανε ο
πρωθυπουργός  Αλέξης Τσίπρας  στον
σύντομο διάλογο που είχε μπροστά στις
κάμερες με τον Γερμανό υπουργό Εξωτε-
ρικών Βάλτερ Σταϊνμάιερ  στο Μέγαρο
Μαξίμου.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε δύσκολη
καμπή και πρέπει όλοι να συνειδητοποι-
ήσουμε πως η μεγάλη απειλή είναι η άνο-

δος της ακροδεξιάς και ότι μόνο με πολιτικές τιμωρίας η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρή-
σει μπροστά, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξί-
μου τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η χώρα μας, πέραν της οικονομικής κρίσης, δέχεται το
κύριο βάρος της προσφυγικής κρίσης, επισήμανε τις θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός
και αναφερόμενος στο Κυπριακό, υπογράμμισε ότι μετά από 42 χρόνια πρέπει να βρεθεί βιώ-
σιμη λύση.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, στις δηλώσεις που έκανε, ανα-
φέρθηκε στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιταλία, επισημαίνοντας ότι η κρίση που
προέκυψε είναι κυβερνητική και όχι πολιτειακή.

«Δεν είναι θετικό το μήνυμα που εκπέμπεται σε μια δύσκολη εποχή για την ΕΕ. Στο πλαί-
σιο αυτό είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι σε έναν εταίρο που έχει τις ίδιες αντιλήψεις με εμάς,
είναι φιλικός προς την Ευρώπη, συμβάλλει και θα συμβάλει στη συνοχή της (Ευρώπης)», δή-
λωσε ο κύριος Στάινμαϊερ

Πρόσθεσε εξάλλου ότι έχει πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που διέρχεται η Ελλάδα λόγω
της οικονομικής κρίσης και του προσφυγικού.

Εξερχόμενος δε από το Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας ανέφερε:
«Δεν είναι εύκολη η κατάσταση μετά την παραίτηση Ρέντσι, αλλά παραμένει κυβερνητική και
όχι πολιτειακή κρίση. Δεν πρόκειται για το τέλος του κόσμου».

Και πρόσθεσε: «Ο Ρέντσι με την κυβέρνησή του αυτά που κατάφερε ήταν καλά και ήταν
σωστό το βήμα που έκανε. Ελπίζουμε ότι μια μελλοντική κυβέρνηση για την Ιταλία θα συ-
νεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Θα δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης
στην Ιταλία». n

Βρετανία: Το Ανώτατο Δικαστήριο 
εξετάζει την έφεση για το Brexit

Στο ανώτατο δικαστήριο προσέφυγε η κυβέρ-
νηση Μέι, καθώς προσέβαλε χθες την απόφαση
σύμφωνα με την οποία η εκκίνηση των επίσημων
διαδικασιών για το διαζύγιο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση, μια
απόφαση που έχει αναταράξει τα σχέδια που κα-
ταστρώνει η Τερέζα Μέι για το Brexit.

Σε περίπτωση που το βρετανικό ανώτατο δι-
καστήριο απορρίψει την έφεση της κυβέρνησης, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να εκτροχιά-
σει το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει η Βρετανίδα πρωθυπουργός.

Στο μεταξύ, εν μέσω νομικής διαμάχης, κάποιοι πολιτικοί και εφημερίδες υπογραμμίζουν
ότι οι δικαστές, οι οποίοι ανήκουν στο κατεστημένο, επιθυμούν να αποτρέψουν τη διαδικα-
σία του Brexit, αναφέρει το Reuters.

Το πρακτορείο επισημαίνει πως αυτή θα είναι η πιο σημαντική, δημοφιλής και περίπλοκη
υπόθεση για το ανώτατο δικαστήριο από τη σύστασή του πριν από επτά χρόνια, ενώ η δια-
δικασία αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις μέρες. Για πρώτη φορά, και οι 11 δικαστές του
ανώτατου δικαστηρίου θα συμμετέχουν στην επιτροπή της οποίας η ετυμηγορία θα γνω-
στοποιηθεί αργότερα, τον Ιανουάριο.

«Η υπόθεση εγείρει δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα σχετικά με τη συνταγματική σχέση
μεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλίου», εξήγησε η Brenda Hale, η αντιπρόεδρος του ανώτα-
του δικαστηρίου, σε ομιλία που απηύθυνε τον περασμένο μήνα.

«Τι σημαίνει από την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας της κυβέρνησης; Δεν έχουμε ένα
γραπτό σύνταγμα για να δώσει την απάντηση. Αλλά αμφιβάλλω για το αν πολλά γραπτά
συντάγματα θα μας έδιναν απάντηση», πρόσθεσε.

Σε περίπτωση που η πρωθυπουργός κερδίσει αυτή τη μάχη, θα μπορέσει να προχωρήσει
με τα σχέδιά της για ενεργοποίηση του Άρθρου 50 μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Εάν χάσει, το
κοινοβούλιο μπορεί θεωρητικά να μπλοκάρει το Brexit, καθώς η πλειονότητα των βουλευ-
τών υποστήριξαν την παραμονή στην ΕΕ, στο δημοψήφισμα του καλοκαιριού.

Οι παρατηρητές της υπόθεσης δεν αναμένουν μια τέτοια έκβαση, ωστόσο η μεγαλύτερη
εξουσία του κοινοβουλίου επάνω στο ζήτημα μπορεί να οδηγήσει σε πιο εξονυχιστικό έλεγχο
και μεγαλύτερες καθυστερήσεις. n

Θετική εξέλιξη στις προεδρικές εκλογές της
Αυστρίας: Καθαρή νίκη του Φαν ντερ Μπέλεν 

Η ήττα του υποψηφίου της ακροδεξιάς
(FPO) Νόρμπερτ Χόφερ στις προεδρικές
εκλογές στην Αυστρία καθησύχασε τις ευρω-
παϊκές χώρες, ανακούφισε τον εύθραυστο
κεντρώο συνασπισμό που βρίσκεται στην
εξουσία στη Βιέννη και στάθηκε εμπόδιο στις
φιλοδοξίες του Κόμματος των «Ελευθέρων»,
το οποίο τώρα στοχεύει στις βουλευτικές
εκλογές.

Ένθερμος ευρωπαϊστής, που θεωρούσε τις εκλογές αυτές αποφασιστικής σημασίας για το
μέλλον της Αυστρίας στην ΕΕ, ο Αλεξάντερ βαν ντερ Μπέλεν κέρδισε στον χθεσινό επανα-
ληπτικό δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με 53,3%.  Ο αντίπαλός του, ο 45χρονος
Χόφερ, αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου και στέλεχος του FPO, κέρδισε το 46,7%.

Ο πρώην επικεφαλής των Πρασίνων, που στις προεδρικές εκλογές κατέβηκε ως ανεξάρ-
τητος υποψήφιος, είδε στο αποτέλεσμα των εκλογών «ένα μήνυμα κόκκινο – άσπρο - κόκ-
κινο (τα χρώματα της αυστριακής σημαίας) της Αυστρίας προς όλες τις πρωτεύουσες της
ΕΕ», σύμφωνα με δηλώσεις του από τη Βιέννη.

Η αυστριακή ακροδεξιά ήλπιζε να εκμεταλλευτεί τη διεθνή κατάσταση, μετά τη νίκη του
Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και την αύξηση της δημοτικότητας αντιευρωπαϊκών κομμάτων
στην ΕΕ, αλλά και το Brexit, και να σημειώσει μια νίκη στις προεδρικές εκλογές.

Ο Χόφερ, που δεν επέμεινε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας σε μια ενδε-
χόμενη αποχώρηση της Αυστρίας από την ΕΕ, ήθελε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως υπε-
ρασπιστή της εργασίας και της αγοραστικής δύναμης των Αυστριακών, αλλά και ως κάποιον
που μπορεί να φέρει την ανανέωση στη χώρα απέναντι στους Σοσιαλαδημοκράτες και τους
Συντηρητικούς που βρίσκονται στην εξουσία εδώ και δεκαετίες.

«Καλά νέα για την Ευρώπη», ήταν η αντίδραση του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Πάολο
Τζεντιλόνι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. «Ξεκάθαρο φιλοευρωπαϊκό μήνυμα»,
εκτίμησε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς.

«Ο λαός της Αυστρίας επέλεξε την Ευρώπη και την ανοιχτή κοινωνία», τόνισε ο Γάλλος
πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ. Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Φρανκ- Βάλτερ Σταϊνμάιερ θεώρησε το
αποτέλεσμα των αυστριακών εκλογών «καλό οιωνό για την Ευρώπη». n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Ένα σημαντικό τριή-
μερο ευρωπαϊκό συνέ-
δριο για τα νέα ευρω-
παϊκά χρηματοδοτού-
μενα προγράμματα, με
ιδιαίτερες θεματικές και
εργαστήρια και με τη
συμμετοχή διακεκριμέ-
νων ομιλητών από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από άλλα πανεπιστήμια και ερευνη-
τικά κέντρα διοργανώνει, από προχθές Δευτέρα, για πρώτη
φορά στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τίτλο, “Eu-
ropean Programmes Conference Week 2016 Ideas and Net-
working”.

Στόχος του συνεδρίου είναι η έγκαιρη και πλήρης ενημέ-
ρωση της ερευνητικής κοινότητας, όσον αφορά τα νέα χρη-
ματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς η δικτύωση
και ανταλλαγή ιδεών με στόχο την οικοδόμηση συνεργασιών
και την υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Το ευρωπαϊκό αυτό συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των
προσπαθειών του Πανεπιστημίου Κύπρου για συνεχή ανα-
βάθμιση της έρευνας, ανάπτυξη και οικοδόμηση  συνεργα-
σιών  με ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς
καθώς και διεκδίκηση  ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών ερευ-
νητικών προγραμμάτων. 

Οι παρουσιάσεις στο Συνέδριο αφορούν επιτυχείς πρακτι-
κές διεκδίκησης και προώθησης ερευνητικών προγραμμά-
των, μέσα από παραδείγματα καλής πρακτικής στον ευρω-

παϊκό χώρο. Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου έγινε με
την ομιλία «Επιστημονική Αριστεία – Ενημέρωση και μελ-
λοντικές εξελίξεις» από τον Bodo Richter, Αναπληρωτή Δι-
ευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτι-
σμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακολούθησαν οι πα-
ρουσιάσεις για την ερευνητική δραστηριότητα του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Technion του Ισραήλ και του Πα-
νεπιστήμιου της Μάλτας. 

Το τριήμερο Συνέδριο συγκροτείται μέσα από ενημερωτι-
κές παρουσιάσεις και συνεδρίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια
και ειδικές συναντήσεις δικτύωσης. Σημειώνεται ότι όλες οι
πρωινές διαλέξεις είναι δωρεάν και ανοιχτές προς το κοινό,
ενώ δωρεάν είναι η εγγραφή για άνεργους επιστήμονες κα-
τόχους διδακτορικού τίτλου. n

Τριήμερο Eυρωπαϊκό Συνέδριο 
για Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Ημερίδα στη μνήμη του κο-
ρυφαίου στοχαστή της εποχής
μας, του σημαντικού Ιταλού
συγγραφέα Ουμπέρτο Έκο,
διοργάνωσε το Τμήμα Βυζαντι-

νών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Κύ-
πρου.

Η Ημερίδα με τίτλο «Ο καλύτερος τεχνίτης του λόγου»

έγινε με τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
Κύπρου και τελούσε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιτα-
λίας στην Κύπρο. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
και ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Κύπρο.

Έγιναν επίσης ομιλίες από, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αλεξάνδρα Σαμουήλ με θέμα «Ο Ουμπέρτο Έκο και οι λο-
γοτεχνικές σπουδές», τον Καθηγητή Paolo Fabbri με θέμα

«Ο Έκο στον Μεσαίωνα: σημειωτική θεωρία και πολιτική
αφήγηση» και από την Επίκουρη Καθηγήτρια Ρένα Παπα-
δάκη με θέμα, «Ένα όνομα για το ρόδο ή οι έννοιες και τα
πράγματα».

Η Ημερίδα περιλάμβανε τιμητική επαναπροβολή της ται-
νίας «Το Όνομα του Ρόδου» στη μνήμη του Ουμπέρτο Έκο
και πλαισιώθηκε με έκθεση βιβλίων του Ουμπέρτο Έκο, από
τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. n

«Ο καλύτερος τεχνίτης του λόγου»
Ημερίδα στη μνήμη του Ιταλού συγγραφέα Ουμπέρτο Έκο 

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και το Ίδρυμα
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου διοργανώνουν την ερχόμενη
Κυριακή στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία ειδική εορτα-
στική συναυλία για την Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Συμμετέχουν: το Οργανικό Σύνολο «Allegro
Vivace» με σολίστ τη σοπράνο Έλλη Αλωνεύτου (μεσόφω-
νος) και μαέστρο τον Γιάννη Χατζηλοΐζου (μαέστρος).

Το Πρόγραμμα με θέμα «Μουσική και Διαφωτισμός» πε-
ριλαμβάνει έργα συνθετών της περιόδου του Διαφωτισμού,
spirituals και έργα του δημιουργού του «Κοινωνικού Συμβο-
λαίου» Jean Jacques Rousseau, τα οποία εκτελούνται για
πρώτη φορά στην Κύπρο.  Η συναυλία πραγματοποιείται στο
πλαίσιο των εορτασμών για το 40ό Συμπόσιο Εταιρικών Σχο-
λείων UNESCO Κύπρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το

κοινό. 
Η UNESCO είναι ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πο-

λιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα από τις
δράσεις της, η UNESCO αποσκοπεί στη δημιουργία συνθη-
κών που θα διευκολύνουν το διάλογο μεταξύ των διαφορε-
τικών πολιτισμών και των λαών του κόσμου, στη βάση του

αμοιβαίου σεβασμού για τις αξίες και την κληρονομιά του
καθενός. Μόνο μέσα από το διάλογο και την ειρηνική συμ-
βίωση θα καταστεί δυνατή η επίτευξη του παγκόσμιου ορά-
ματος για αειφόρο ανάπτυξη, προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και περιορισμό της φτώχειας, που βρίσκονται
στο επίκεντρο της αποστολής του Οργανισμού.

Η Κύπρος έγινε κράτος-μέλος της UNESCO στις 6 Φε-
βρουαρίου 1961. Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO
ιδρύθηκε ως σώμα στις 15 Φεβρουαρίου 1962 και αποτελεί
το σημείο επαφής του Οργανισμού στην Κύπρο. Λειτουργεί
κάτω από την εποπτεία της κυβέρνησης, η οποία ασκείται
από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού μέσω του Γενι-
κού Διευθυντή του Υπουργείου. n

Ειδική εορταστική συναυλία για την Παγκόσμια Ημέρα 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοίνωσε τη λήξη της ανασκα-
φικής έρευνας του 2016 στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά που
χρονολογείται στην Εποχή του Χαλκού (περ. 2000 - 1500
π.Χ.). Οι ανασκαφές διεξήχθησαν υπό τη διεύθυνση των Δρ.
Steven Falconer και Δρ. Patricia Fall του University of West
Carolina Charlotte, ΗΠΑ. Η θέση Πολιτικό-Τρουλλιά βρί-
σκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας,
κοντά στο Μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου, στους πλού-
σιους σε χαλκό πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους. 

Κατά το 2016 συνεχίστηκε η διερεύνηση των αρχαιολογι-
κών στοιχείων που είχαν ανασκαφεί και επισκοπηθεί μεταξύ
των ετών 2004 και 2016. Η έρευνα πεδίου αποκάλυψε πολλά
στοιχεία για την αρχαία αυτή κοινότητα που υπήρξε η πρό-
γονος κοινότητα της αρχαίας Ταμασσού, έδρας ενός εκ των
σημαντικότερων βασιλείων της Γεωμετρικής περιόδου στην
Κύπρο. Κατά το 2016 η ομάδα επικεντρώθηκε στις γεωργι-
κές αναβαθμίδες και στις ενδείξεις για δραστηριότητες οι-
κονομικής και κοινωνικής φύσεως που διεξάγονταν κατά την
αρχαιότητα στην περιοχή αυτή, η οποία περιλαμβάνει τον
αρχαίο οικισμό στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά και γύρω λό-

φους στη θέση Πο-
λ ι τ ι κ ό - Κ ο λ ο ι -
όκρεμμος. Αντικεί-
μενα που συλλέχ-
θηκαν σε έκταση
12 εκταρίων μελε-
τούνται σε συνάρ-
τηση με τα κατάλοιπα που βρέθηκαν στον οικισμό της Επο-
χής του Χαλκού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν συγκεντρώ-
σεις προϊστορικής κεραμικής και λειασμένα εργαλεία στις
βαθμιδωτές πλαγιές των γύρω λόφων. Οι αναβαθμίδες αυτές
δεν χρησιμοποιούνταν για την εντατική επεξεργασία γεωρ-
γικών προϊόντων ή κοιτασμάτων χαλκού. Αρχαιοβοτανικά
κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού φανερώνουν την καλ-
λιέργεια της ελιάς, του σύκου και του σταφυλιού ενώ η βλά-
στηση περιελάμβανε και πεύκα και το τοπίο θα ήταν πιο δα-
σώδες σε σχέση με το σημερινό. Μεγαλύτερες λειασμένες
πέτρες (τριβεία) που βρέθηκαν στο χώρο συνδέονται με οι-
κονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες που πραγματο-
ποιούνταν στις εσωτερικές αυλές των κτιρίων του οικισμού.

Οι δραστηριότητες αυτές περιελάμβαναν και συμπόσια στα
οποία καταναλωνόταν κρέας ελαφιού. Τριβεία έχουν εντο-
πιστεί στις αναβαθμίδες γύρω από τη θέση Τρουλλιά γεγο-
νός που υποδεικνύει ότι διεξάγονταν παρόμοιες δραστηριό-
τητες και γύρω από τον οικισμό. Οι αναβαθμίδες της περιο-
χής σχηματίζουν ένα πολυδιάστατο κοινωνικό τοπίο στο
οποίο διεξάγονταν ποικίλες γεωργικές, μεταλλουργικές και
κοινωνικές δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα των ερευνών στη θέση Πολιτικό-Τρουλ-
λιά παρέχουν άγνωστα μέχρι σήμερα στοιχεία για τις γεωρ-
γικές και μεταλλευτικές κοινότητες οι οποίες συνέβαλαν στη
μετέπειτα αστικοποίηση του νησιού. Οι ανασκαφείς είναι ιδι-
αίτερα ευγνώμονες για την ευγενική στήριξη, παρότρυνση
και φιλία που έχουν προσφέρει στα μέλη του προγράμματος
οι κάτοικοι των κοινοτήτων Πέρα (Ορεινής) και Πολιτικού
και ιδιαίτερα στους κοινοτάρχες Κώστα Μηλιώτη και Ανδρέα
Βοσκαρή, στους δασκάλους του Δημοτικού Σχολείου Περά-
των και Καμπιών και στους φίλους και συναδέλφους στην
κοινότητα Πέρα Ορεινής. n

Ανασκαφές στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά, 2016



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. Προκαλεί σωματική καταπόνηση.
2. Της Παρασκευής αυτά, είναι τα Σαββάτου κλά-
ματα – Σαγηνεύω.
3. Θρυλικό το κάστρο της – «Αντίστροφη …»: δρα-
ματική ταινία του Μ. Μανουσάκη.
4. … Σουμάκ: Περουβιανή τραγουδίστρια – Ένα
από τα δύο πνεύματα της ελληνικής γλώσσας.
5. Είδος ψαριού – Λίμνη της Αιθιοπίας.
6. Απερίσκεπτη, επιπόλαια – Σύμφωνο.
7. Υπέρτατο ο Θεός – Απουσιάζει η πρόθεση.
8. Απαραίτητα στο γάμο.
9. Μπορεί να λεχθεί και για συμπέρασμα που εξάγεται επιπόλαιο.
10. Το όνειρο (αρχαιοπρ.)_ - Αιγύπτιος Θεός – Σατόσι …: Χρυσός Ολυμπιονίκης του
Τζούντο.
11. Το θηλυκό καναρίνι – Συνδικαλιστική Οργάνωση.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Έχει και την έννοια του αισθήματος της αξιοπρέπειας – Σύντομο εντάξει.
2. Τίτλος θεατρικού έργου του Λόρκα - … Γκαρσία: Κολομβιανή ηθοποιός.
3. Αυτά που δεν έχουν ένταση - … Τζέϊμς: συνέθεσε τον εθνικό ύμνο της Ουαλίας.
4. Κατάληξη θηλυκών ονομάτων – Επιπόλαια κουβέντα και … κάτι παραπάνω.
5. Ευωδιάζουν – Το ζαρκάδι (καθ.).
6. Η Μεξικανή «Μάτα Χάρι».
7. Ο ατομικός χαρακτήρας του καθενός – Αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας.
8. Ο «Αντώνης, ο βαρκάρης ο …»: λαϊκό τραγούδι.
9. Ελληνικός νομός – Πρώην πρωτεύουσα της ηγεμονίας της Μολδοβλαχίας.
10. Γυναικείο όνομα – Διπλό χορεύεται.
11. Δεν έχει υποστεί φθορά – Συντετμημένος τύπος του «άγιος» - … Μάξγουελ: διάσημη
ηθοποιός.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό

ότι από την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου μέχρι και
την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 θα πω-
λούνται στο κοινό Χριστουγεννιάτικα δέν-
τρα στα ακόλουθα κέντρα πώλησης:

Δασικός Σταθμός Αθαλάσσας, 22403749
Δασικός Σταθμός Λάρνακας, 24818108
Δασικό Φυτώριο Φασουρίου, 25952120
Δασικό Γραφείο Γεροσκήπου, 26306266
Δασικός Σταθμός Γιαλιάς, 26812730
Δασικός Σταθμός Παναγιάς, 26817416
Δασικός Σταθμός Πλατανιών, 22608512
Η πώληση των χριστουγεννιάτικων δέν-

τρων από τα κέντρα πώλησης θα γίνεται
μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
(Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 -15:00). 

Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα δια-
τεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών
φυτειών στα πλαίσια δασοκομικών χειρι-
σμών, που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση

των συνθηκών ανάπτυξης και μείωσης του
ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες. 

Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η κατοχή
και η μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέν-
τρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος
Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί
Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμω-
ρείται με πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ ή φυλά-
κιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές
μαζί. 

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να εξα-
σφαλίζουν εκ των προτέρων, τις αναγκαίες
άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις
παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από Λει-
τουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο.
Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα
από τους τόπους υλοτομίας θα πρέπει να με-
ριμνούν για το σφράγισμά τους, στο κάτω
μέρος (εγκάρσια τομή) με σφραγίδα του
Τμήματος Δασών απευθυνόμενοι στον πλη-
σιέστερο δασικό σταθμό. n

Πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων

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.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΣΥΔΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΔΥ τμήμα Πάφου όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διορ-
γανώνει παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση  την Τετάρτη 28/12/2016 η ώρα 4.00 μ.μ.
στο αμφιθέατρο του οικήματος της Συντεχνίας μας.

Θα παρουσιαστεί η παράσταση  «Ο Νικολάκης, η Φρόουζεν και ο Άγιος Βασίλης»,
από την παιδική σκηνή Δώρου Κυριακίδη.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και δικαιούνται να λάβουν μέρος παιδιά και εγγόνια συ-
ναδέλφων μελών μας και φίλοι των παιδιών.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Άγιος Βασίλης θα προσφέρει δώρα σε όλα τα παιδιά που
θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Με την ευκαιρία των εορτών το Επαρχιακό Συμβούλιο σας εύχεται καλά Χριστούγεννα
και ο νέος

Χρόνος 2017 να φέρει ειρήνη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.

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
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την
περασμένη Παρασκευή νομοσχέδιο
που αφορά στη δημιουργία Υφυπουρ-

γείου Ανάπτυξης και σε δηλώσεις του στους
δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταν-
τίνος Πετρίδης είπε ότι η θέση της Κυβέρνη-
σης ήταν ότι η Κύπρος δεν μπορεί να μείνει
παγιδευμένη σε αναχρονιστικές δομές του
1960. Πρέπει να πάρουμε παραδείγματα από
άλλες χώρες. Η Κύπρος, άλλωστε, είναι η
μόνη χώρα στην ΕΕ η οποία δεν έχει ένα αν-
τίστοιχο θεσμό. Όλες οι άλλες χώρες έχουν
Υπουργεία Ανάπτυξης. Υπάρχουν αρμοδιό-
τητες, οι οποίες δεν καλύπτονται από το υφι-
στάμενο πλαίσιο διακυβέρνησης, όπως αρ-
μόδιος πολιτικός προϊστάμενος για θέματα
ανταγωνιστικότητας, για θέματα γραφει-
οκρατίας, για θέματα ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης. 

Παρατηρείται μια διασπορά υπηρεσιών,
έλλειψη συντονισμού και μεγάλο κόστος
στην κρατική μηχανή, λόγω ακριβώς ότι δεν
υπάρχει αυτό το νοικοκύρεμα που πρέπει να
υπάρχει. 

Είναι σε αυτά τα πλαίσια πρόσθσε ο κ. 
Πετρίδης που προτείναμε –μετά από πολλή
μελέτη και διεθνών πρακτικών και της υφι-
στάμενης κατάστασης που επικρατεί στο
κράτος– τη δημιουργία Υφυπουργείου Ανά-
πτυξης. 

Θα είναι ένα μικρό, ευέλικτο Σώμα, μέρος
του οποίου θα αποτελεί και ο Κυπριακός Ορ-
γανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA),
ο οποίος θα έχει κατεξοχήν αρμοδιότητα τη
χάραξη ενός νέου μοντέλου: της βοήθειας
των επιχειρήσεων, της βελτίωσης του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος, της βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, που,
δυστυχώς, την έχουμε αφήσει να διολισθή-

σει κατά τα περασμένα χρόνια και αυτό φαί-
νεται σε όλους τους διεθνείς δείκτες αντα-
γωνιστικότητας. 

Με μεγάλη προσπάθεια έχουμε βελτιωθεί
αρκετά τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά, ελ-
λείψει θεσμικού και δομικού πλαισίου που να
διέπει τη διαχείριση της οικονομίας, του πα-
ζαριού, κι όχι των οικονομικών της μακροοι-
κονομίας, δεν θα μπορέσουμε να συνεχί-
σουμε αυτή την πορεία που χαράξαμε. 

Έτσι, θεωρώ απαραίτητο για το κράτος να
εγκριθεί και να αρχίσει να λειτουργεί αυτό
το μικρό, ευέλικτο, επιτελικό Σώμα, το οποίο
θα εντάσσεται στις δομές του Υφυπουργείου
Ανάπτυξης».

Ερωτηθείς εάν θα ενταχθεί στο Υπουργείο
Οικονομικών, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «το να
ενταχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, θα
ήταν δώρον άδωρον. Θα υπάγεται απευθείας
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο Υφυ-

πουργός Ανάπτυξης θα είναι Υφυπουργός
παρά τω Προέδρω, για θέματα ανάπτυξης. Ο
λόγος, είναι ότι υπάρχουν πολλές οριζόντιες
αρμοδιότητες, υπάρχει ανάγκη συντονισμού
αλλά και κάποτε επιβολής πολιτικής σε άλλα
Υπουργεία, με τις ευλογίες του Προέδρου. 

Θα πρέπει να παρακάθεται στο Υπουργικό
Συμβούλιο και για αυτό έχουμε προτείνει τη
δομή που προτείνουμε. Ο σκοπός μας δεν
ήταν να δημιουργήσουμε μια πολιτική θέση
σε ένα άλλο Υπουργείο, είτε διαφορετικές
στρεβλώσεις, είτε διοικητικές δομές, είτε εν-
δεχομένως άλλες στρεβλώσεις».

Σε ερώτηση πότε θα λειτουργήσει το Υφυ-
πουργείο, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «έχουμε δια-
νύσει αρκετό δρόμο λόγω της μελέτης αλλά
και της διαβούλευσης που κάναμε με τα κόμ-
ματα. Στη μεγάλη διαβούλευση που κάναμε
με τα κόμματα, πρέπει να πω ότι η προ-
οπτική αντιμετωπίστηκε πολύ θετικά. n

Ασφάλεια Χριστουγεννιάτικων Διακοσμητικών Φωτιστικών - Τύπου αλυσίδας

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

την εποπτεία της αγοράς σε θέματα ασφά-
λειας ηλεκτρικών προϊόντων, διενεργεί ελέγ-
χους σχετικά με τα χριστουγεννιάτικα δια-
κοσμητικά φωτιστικά τύπου αλυσίδας. Πα-
ράλληλα το Τμήμα θεωρεί χρήσιμο να
παράσχει βασικές συμβουλές στους κατανα-
λωτές σχετικά με την αγορά και την ασφαλή
χρήση των φωτιστικών:

1. Αγοράζετε τα φωτιστικά από επώνυ-
μες επιχειρήσεις επειδή αναμένεται ότι τη-
ρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.

2. Πριν από την αγορά των φωτιστικών,
βεβαιώνεστε ότι αυτά:

• Φέρουν τη σήμανση CE, η οποία τοπο-
θετείται με ανθεκτική ετικέτα στο καλώδιο.  

• Φέρουν σημάνσεις με τα βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στα χαρα-
κτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται η τάση
λειτουργίας, και ο βαθμός προστασίας από
διείσδυση ξένων στερεών αντικειμένων και
από επιβλαβή διείσδυση νερού (IP).   

• Φέρουν το όνομα ή το εμπορικό ή το βιο-
μηχανικό σήμα του κατασκευαστή.   

• Φέρουν τον τύπο ή το μοντέλο της συ-
σκευής.  

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

• Συνοδεύονται με οδηγίες ασφάλειας,

χρήσης και λειτουργίας στην ελληνική
γλώσσα.   

• Συνοδεύονται από σχετική πληροφό-
ρηση, στην περίπτωση που είναι κατάλληλα
για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.   

• Είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας
230 V ή συνοδεύονται από κατάλληλο μετα-
σχηματιστή.   

• Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή
φέρουν κατάλληλο ασφαλή μετατροπέα ή
προσαρμογέα.  

3. Για την ασφαλή χρήση των φωτιστι-
κών, βεβαιώνεστε ότι αυτά: 

• Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές ηλε-
κτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.   

• Δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω προ-

ηγούμενης χρήσης.   
• Έχουν ενσωματωμένους όλους τους λαμ-

πτήρες στην αλυσίδα. Σε περίπτωση αντικα-
τάστασής τους, οι λαμπτήρες πρέπει να αν-
τικαθίστανται με λαμπτήρες του ίδιου τύπου.   

• Τα σημεία στερέωσης των καλωδίων
είναι αξιόπιστα.   

• Τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τις
ώρες απουσίας σας από το σπίτι καθώς και
κατά τις ώρες του ύπνου.  

Το ενημερωτικό δελτίο βρίσκεται αναρτη-
μένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη δι-
εύθυνση www.mcw.gov.cy/mcw/ems. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις
από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπη-
ρεσιών στα τηλ. 22800514 και 22800522. n

ΗΕπιτροπή Εκδηλώσεων Ευημερίας
Συνταξιούχων μελών ΠΑΣΥΔΥ Λε-
μεσού διοργανώνει πρωτοχρονιάτικη

συνεστίαση για τους συνταξιούχους δημοσί-
ους υπαλλήλους Λεμεσού στο ξενοδοχείο
Καπετάνιος Διόνυσος, πρώην Κάνικα   Πάν-
θεον 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  

Φόρο τιμής απένειμαν με την ευκαι-
ρία της  5ης Δεκεμβρίου, Διεθνούς
Ημέρας Εθελοντών, ο πρόεδρος και

τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παγ-
κύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθε-
λοντισμού (ΠΣΣΕ), σε όλους τους εθελον-
τές, τους αφανείς καθημερινούς ήρωες της
κοινωνίας μας, για το χρόνο που ανιδιοτε-
λώς προσφέρουν για κάθε ανάγκη που έχει

η κοινωνία. Στο σχετικό μήνυμα τονίζεται ότι
είναι πραγματικά παρήγορο το γεγονός ότι
σε κάθε μέρος του νησιού μας δίνεται από
τους χιλιάδες εθελοντές ένα ισχυρό μήνυμα
ανθρωπιάς μέσα από οργανώσεις ή άτυπες
εθελοντικές πρωτοβουλίες.

Σε όλους τους εθελοντές απευθύνεται και
η ευχή για δύναμη για να συνεχίσουν το θε-
άρεστο έργο που επιτελούν. n

Φόρος τιμής και ευχές σε εθελοντές
τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Απώλειες εκτός… προγράμματος είχε η ΑΕΚ Λάρνα-
κας, που έμεινε στην ισοπαλία, χωρίς τέρματα, με την
ουραγό Αναγέννηση Δερύνειας στο ‘Τάσος Μάρκου’.

Ήταν  ένα αποτέλεσμα το οποίο… προσγείωσε ανώμαλα την
ομάδα της Λάρνακας, η οποία πόνταρε στο ‘βατό’ πρό-
γραμμα που είχε για να εδραιωθεί στην κορυφή. Ωστόσο,
αποδείχθηκε ότι η πράξη διαφέρει από τη θεωρία.

Έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς από την ουραγό Αναγέν-
νηση στην τελευταία αγωνιστική του Α΄ γύρου και έδωσε
την ευκαιρία στο ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ που κέρδισαν να μει-
ώσουν στους -2 βαθμούς που τους χωρίζουν.

Στην επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη
Δόξα εκτός έδρας και η νίκη αποτελεί μονόδρομο, με απώ-
τερο σκοπό να επανακτήσει την αυτοπεποίθηση και την
καλή ψυχολογία της για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Τέλος πρώτου γύρου λοιπόν, με την ΑΕΚ να έχει κεφάλι δύο
βαθμών από την ΑΕΛ και το ΑΠΟΕΛ.

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν βρίσκεται στην κορυφή της
βαθμολογίας, με το τέλος του Α΄ γύρου, παίρνοντας τον
άτυπο τίτλο της πρωταθλήτριας χειμώνα.
Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε τους πρώτους του στόχους…

Οι πρώτοι στόχοι του ΑΠΟΕΛ για τη φετινή σεζόν, που
ήταν να τερματίσει όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφή του
βαθμολογικού πίνακα και παράλληλα να προκριθεί στη
φάση των ‘32’ του Γιουρόπα Λιγκ, έχει επιτευχθεί. Μετά τη
νίκη επί της Ομόνοιας με 4-1, οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται
μόλις δύο βαθμούς πίσω  από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ενώ εξα-
σφάλισαν ήδη την πρόκριση τους για τους ‘32’ του Γιουρόπα
Λιγκ. Τώρα πλέον βάζουν πλώρη για τους επόμενους μεγα-
λεπήβολους στόχους τους που έχουν να κάνουν και με τις
δύο διοργανώσεις.
Πήρε εύκολα το πρώτο του ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

Κέρδισε το πρώτο του ντέρμπι στη σεζόν και μάλιστα με
πιο εύκολο τρόπο από ότι περίμενε, πετυχαίνοντας τεσσάρα
επί της Ομόνοιας και μειώνοντας ταυτόχρονα τη διαφορά
από την κορυφή. Με καλύτερες προϋποθέσεις δεν θα μπο-
ρούσε να πάει ο ΑΠΟΕΛ στο αυριανό παιχνίδι στο ΓΣΠ με
τον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Το 4-1, τελικό σκορ του αγώνα επί ης Ομόνοιας, αποτέ-
λεσε τη φυσιολογική κατάληξη του ‘μονόλογου’ που είχαν
οι γαλαζοκίτρινοι, οι οποίοι αξιοποίησαν πλήρως την αριθ-
μητική υπεροχή πριν καν συμπληρωθεί το 20λεπτο. Στο 17΄
αποβλήθηκε ο Καρλίτος της Ομόνοιας, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε
το πέναλτι και εκμεταλλεύτηκε ακόμα και την ανορθόδοξη
αλλαγή (Τουρέ) από τον προπονητή της Ομόνοιας, έφτασε
χωρίς να ιδρώσει στο τρίποντο, μάλιστα από το πρώτο ημί-
χρονο 0-3. Μείωσε η Ομόνοια στο 52΄ με απευθείας φάουλ,
όμως ο ΑΠΟΕΛ απάντησε στο 67΄ με τέταρτο τέρμα.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Ο ΑΠΟΕΛ, αύριο Πέμπτη, θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ τον
Ολυμπιακό Πειραιώς, που είναι και το τελευταίο στη σειρά
των αγώνων για τους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. Ο
ΑΠΟΕΛ έχει ήδη εξασφαλισμένη την πρόκριση και πλέον
αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να κατακτήσει την 1η θέση,
που θα τους επιφέρει επιπλέον έσοδα και πολύ πιθανό και
μια καλή κλήρωση για τη φάση των ‘32’. Να θυμίσουμε ότι ο
ΑΠΟΕΛ κέρδισε στο ‘Γεώργιος Καραϊσκάκη’ τον Ολυμπιακό
Πειραιώς με 0-1, με κεφαλιά του Σωτηρίου.
Από 750 μέχρι 1.360.000

Στο ΑΠΟΕΛ με την πρόκριση έχουν ήδη εξασφαλίσει τις
500.000 ευρώ ως μπόνους από την ΟΥΕΦΑ και από κει και
πέρα τις 250.000 που προσφέρει η 2η θέση. Οι γαλαζοκίτρι-
νοι όμως, θέλουν να τερματίσουν στην 1η θέση για να προ-
σθέσουν άλλες 250.000 στο ταμείο τους. Κι αν βέβαια η 1η
θέση έρθει με ισοπαλία, θα πάρουν επιπρόσθετη επιταγή
120.000 ενώ αν κερδίσουν το ποσό αυξάνεται στις 360.000.
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 2016 ΣΤΗΝ 1Η

ΘΕΣΗ
Ο επόμενος στόχος του ΑΠΟΕΛ είναι η 1η θέση με το

τέλος του 2016. Οι γαλαζοκίτρινοι θα παίζουν δύο φορές στο
ΓΣΠ, με Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα, ενώ θα πάνε ενδιά-
μεσα στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ για να αντιμετωπίσουν

τον Ερμή. Είναι τρία
παιχνίδια μέσα από τα
οποία θα επιδιώξουν
τρεις νίκες ώστε να
έχουν πολλές πιθανό-
τητες να κάνουν Χρι-
στούγεννα στην κο-
ρυφή.
Τελευταία Λέξη…

Το… έχει η ΑΕΛ. Να
σκοράρει εκεί που ο διαιτητής ετοιμάζεται να στείλει τις ομά-
δες στα αποδυτήρια και να παίρνει τους βαθμούς της νίκης.
Όπως έγινε με το ΑΠΟΕΛ, όπως έγινε και με την Ομόνοια,
έτσι έγινε και στο παιχνίδι με τον Ερμή που έγινε στο ‘Αν-
τώνης Παπαδόπουλος’. Χάρις σ’ ένα γκολ του Λαφράνς στο
88΄, οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού εκμεταλλεύθηκαν την
απώλεια της πρωτοπόρου ΑΕΚ, από την οποία μείωσαν την
απόσταση τους δύο βαθμούς. 

Επόμενος αντίπαλος της ΑΕΛ είναι η Αναγέννηση Δερύ-
νειας στο ‘Τάσος Μάρκου’ και του Ερμή η Ομόνοια εντός
έδρας.
Δικαιοσύνη στο τέλος…

Ο Απόλλων φαινόταν να κρατούσε τη νίκη, με το τέρμα
του Παπουλή στο 27’΄, όμως η μαχητική Ανόρθωση δεν είχε
πει την τελευταία της λέξη και στο 89΄ ο Καμπρέρα έκανε το
1-1. Αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται δίκαιο από κάθε
άποψη, σ’ ένα παιχνίδι γενικά μέτριο, αλλά που κράτησε σε
αγωνία τον κόσμο λόγω του εύθραυστου σκορ.

Το τελικό σκορ έφερε απογοήτευση στον Απόλλωνα που
δεν κατάφερε να κερδίσει και να πλησιάσει την κορυφή. Από
την άλλη, η Ανόρθωση των μυρίων προβλημάτων τον τε-
λευταίο καιρό, κατέθεσε όλο της το πάθος, κυνήγησε το κα-
λύτερο και στο τέλος δικαιώθηκε με τον βαθμό της ισοπα-
λίας.

Επόμενη αγωνιστική ο Απόλλωνας θα φιλοξενήσει τη Νέα
Σαλαμίνα και η ‘Κυρία’ θα παίξει στο ΓΣΠ με το ΑΠΟΕΛ.
Από άλλο πλανήτη η… Καρμιώτισσα

Δεν καταλαβαίνει τίποτε η Καρμιώτισσα, που συνέχισε την
ανοδική της πορεία με νέα σημαντική επιτυχία. Η ομάδα των
Πολεμιδιών έδειξε και στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα 
(1-0) πολλές από τις αρετές της και με το νέο τρίποντο που
πήρε απομακρύνθηκε σημαντικά από την επικίνδυνη ζώνη.
Για την ακρίβεια το συγκρότημα του Λιάσου Λουκά δείχνει
ικανό για μεγαλύτερα πράγματα, βάσει της βαθμολογικής
του συγκομιδής.

Αντίθετα, τα αισθήματα, η ήττα από την Καρμιώτισσα
ήταν βήμα οπισθοχώρησης για τη Νέα Σαλαμίνα, στην προ-
σπάθεια της να τερματίσει στην πρώτη εξάδα της βαθμολο-
γίας.

Η Καρμιώτισσα έπιασε για πρώτη φορά φέτος την 7η θέση
με 17 βαθμούς, ενώ αντίθετα η ομάδα του Βαρωσιού έπεσε
στην 8η θέση με 17 βαθμούς.

Επόμενος αντίπαλος για την Καρμιώτισσα είναι ο Άρης,
εντός έδρας και για τους Ερυθρόλευκους ο Απόλλωνας στο
Τσίρειο.
Νίκη χρυσάφι πέτυχε ο Εθνικός

Νίκη χρυσάφι πέτυχε ο Εθνικός στο Δασάκι που με καλή
εμφάνιση, ιδιαίτερα στο β΄ ημίχρονο. Κέρδισε τον Άρη με 
2-0 και τον άφησε πίσω τέσσερις βαθμούς.

Ο Νίκα Κατσιαράβα, πέτυχε και τα δύο γκολ των Αχνιω-
τών που ανέβηκαν στους 14 βαθμούς (10η θέση), αλλά δεν
ανέβηκαν θέση, σίγουρα όμως αύξησαν τη διαφορά από Άρη
(11ος) με 10 βαθμούς.

Από την άλλη, ο Άρης, ήταν πολύ μέτριος σε σχέση με τις
δύο τελευταίες αναμετρήσεις και δέχθηκε την ήττα με… κα-
τεβασμένα τα χέρια.

Επόμενη αγωνιστική και πάλι ο Εθνικός θα είναι γηπε-
δούχος με αντίπαλο αυτή τη φορά την ΑΕΖ Ζακακίου, ενώ
ο Άρης θα παίζει εκτός και πάλι με την Καρμιώτισσα.
Νίκη ανάσα

Η 13η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με τη νίκη της Δόξας με
1-0 επί της ΑΕΖ. Με την επιτυχία της μετά από εφτά αγώνες

(πρώτη εντός έδρας), η ομάδα της Κατωκοπιάς ξεκόλλησε
από την 13η θέση της βαθμολογίας, φτάνοντας τους εννιά,
ξεπέρασε κατά ένα την ομάδα του Ζακακίου που αγνοεί τη
νίκη από την πρεμιέρα.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Το αήττητο καλά κρατεί για την Αλκή…

Αμετάβλητο έμεινε το σκηνικό στην κορυφή της βαθμο-
λογίας του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, αφού η Αλκή συ-
νέχισε την… τρελή της πορεία με νέο ‘θύμα’ τον ΑΣΙΛ 
(2-0), ενώ η Πάφος πήρε το ντέρμπι με την Ένωση Παραλι-
μνίου (3-1) και ακολουθεί με –7 βαθμούς την Αλκή.

Έτσι όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα, θεωρείται θέμα
χρόνου το πότε θα μπορέσει να σφραγίσει την άνοδο της η
Αλκή στα σαλόνια της Α΄ Κατηγορίας. Το συγκρότημα του
Σάββα Δαμιανού έχει 34 βαθμούς, μετρά έντεκα νίκες σε δώ-
δεκα παιχνίδια, έχοντας δώδεκα ολόκληρους βαθμούς από
την 4η θέση που είναι η Αγία Νάπα (22 βαθμούς).

Οι δύο επιτυχίες (τελευταίες) κόντρα σε Αγία Νάπα και
Ένωση, χάρισαν στην ομάδα της Πάφου έξι βαθμούς, που τη
βάζουν σε πλεονεκτική θέση, όσον αφορά τη προσπάθεια
που γίνεται για επιστροφή στην Α΄ Κατηγορία. Είναι μόνη
στην 2η θέση με 27 βαθμούς. Στην 3η θέση είναι η Ένωση (23
βαθμούς), στην 4η η Αγία Νάπα (22 β.) που έφερε λευκή ισο-
παλία εντός έδρας με την ΠΑΕΕΚ Κερύνειας.

Απογοήτευση στον Ολυμπιακό (5ος με 21 βαθμούς), μετά
την ήττα από την Παρεκκλησιά (2-1), που αφήνει την ομάδα
εκτός ζώνης ανόδου.

Από τους κερδισμένους της αγωνιστικής ήταν ο Οθέλλος.
Η ομάδα της Αθηένου νίκησε με 3-0 την ΕΝΑΔ στην Πόλη
Χρυσοχούς και έφτασε τους 20 βαθμούς (6η θέση). Εντυπω-
σιακός είναι ο απολογισμός της Ομόνοιας Αραδίππου στις
τελευταίες πέντε αγωνιστικές, στις οποίες βρίσκεται ο Νών-
τας Χριστινάκης στον πάγκο. Συνολικά πέτυχε τέσσερις
νίκες, χάνοντας μόνο από την πρωτοπόρο και αήττητη Αλκή.
Κέρδισε εκτός έδρας τον Ακρίτα με 0-2 και πέρασε για
πρώτη φορά στην 8η θέση με 14 βαθμούς.

Δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την έδρα της η Αγία Νάπα,
η οποία έμεινε στο (0-0) με την ΠΑΕΕΚ Κερύνεια και έπεσε
στην 4η θέση.

Το ΘΟΪ Λακατάμιας κέρδισε εκτός έδρας τον Εθνικό Άσ-
σιας και ανάπνευσε βαθμολογικά (9η θέση 11 βαθμούς).
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Με νίκες των πρωτοπόρων συνοδεύτηκε η 12η αγωνιστική
στην Γ΄ Κατηγορία. Ο Π.Ο. Ξυλοτύμπου επικράτησε του
Εθνικού Λατσιών με 1-0 και διατηρήθηκε στην κορυφή με
27 βαθμούς. Την 2η θέση μοιράζονται με 24 βαθμούς, ο Χαλ-
κάνορας Ιδαλίου που κέρδισε εκτός έδρας την ΑΠΕΠ (1-2)
και ο Διγενής Ορόκλινης που επίσης νίκησε εκτός έδρας τον
Αχυρώνα Λιοπετρίου με (1-2).

Την 4η θέση με 19 βαθμούς μοιράζονται η ΜΕΑΠ Π. Χω-
ρίου που κέρδισε εκτός έδρας την Πέγεια (0-1) και ο Εθνικός
Λατσιών που γνώρισε την ήττα από την πρωτοπόρο Ξυλο-
τύμπου. Στην 6η θέση είναι η Ορμήδεια που δέχθηκε την
οδυνηρή ήττα εντός έδρας από την Ελλάδα Ξυλοφάγου και
έχασε πολύτιμους βαθμούς για να διατηρηθεί κοντά στους
πρωτοπόρους.

Δύσκολη εκτός έδρας νίκη σημείωσε και ο Ηρακλής επί
την ΑΕΝ με 0-1, όπως επίσης και η Ολυμπιάδα Λυμπιών με
1-0 εντός έδρας επί του Λειβαδιακού/Σαλαμίνα.

Το μοναδικό παιχνίδι που δεν είχαμε νικητή, ήταν αυτό με-
ταξύ της ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα και Διγενή Μόρφου που έμει-
ναν στην λευκή ισοπαλία (0-0).
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στο φινάλε της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Επίλεκτης Κατηγορίας, ο ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς νίκησε με 1-0
την Ασπίδα Πύλας και έφτασε στους 20 βαθμούς. Στην κο-
ρυφή παραμένει ο Ονήσιλος Σωτήρας που επέστρεψε στις
νίκες με 2-1 επί του Λένα και έχει 29 βαθμούς. Στην 2η θέση
είναι η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου με 27 βαθμούς, που κέρδισε εκτός
έδρας τη Δόξα Παλιομετόχου με 0-1. Στην 3η θέση είναι ο
Κόρνος με 21 βαθμούς που και αυτός κέρδισε εκτός έδρας
την Κολώνη Γεροσκήπου με 0-1. n

Στραβοπάτησε η ΑΕΚ. ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ στην 2η θέση
Ο ‘Θρύλος’ στους ‘32’ του Γιουρόπα Λιγκ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η τελευταία απόφαση να επαναρχίσει ο διά-
λογος εκεί από όπου έμεινε στο Μοντ Πελε-
ράν δεν ήταν απόφαση δειλίας. Ήταν από-
φαση τόλμης. 
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Η ημερομηνία για την πενταμερή έχει πλέον
καθορισθεί, πάμε για ένα αποφασιστικό
στάδιο, εάν όλα πάνε καλά.
Μουσταφά Ακιντζί,
Ηγέτης της  Τ/Κ  κοινότητας.

Μετά το «όχι» του ιταλικού λαού, η εμπειρία
μου ως επικεφαλής της κυβέρνησης στα-
ματά εδώ.
Ματέο  Ρέντσι, 
Πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Δεν είναι εύκολη η κατάσταση μετά την πα-
ραίτηση Ρέντσι, αλλά παραμένει κυβερνη-
τική και όχι πολιτειακή κρίση. Δεν πρόκειται
για το τέλος του κόσμου.
Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ,
ΥΠΕΞ της Γερμανίας.  

Η Γερμανία, ως ηγέτιδα δύναμη της Ευρώ-
πης, έχει μεγάλη ευθύνη και για τα αδιέξοδα,
αλλά και για τη δυνατότητα να βρεθεί μια
προοπτική διεξόδου.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Δεν θα επιτρέψουμε στον Τραμπ να ακυρώ-

σει τη συμφωνία για τα πυρηνικά.

Χασάν Ροχανί,

Πρόεδρος του Ιράν.

Όσοι έχουν αποταμιεύσεις σε ξένα νομί-
σματα, ας τις μετατρέψουν σε χρυσό, ας τις
μετατρέψουν σε τουρκικές λίρες. Ώστε η
τουρκική λίρα και ο χρυσός να κερδίσουν σε
αξία.
Ταγίπ  Ερντογάν, 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας. 

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να εμμείνει
στην κατεύθυνση της οικονομικής παγκο-
σμιοποίησης και να διατηρήσει τη μεταπο-
λεμική διεθνή τάξη.
Λι Κετσιάνγκ,
Πρωθυπουργός της Κίνας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας 
στα δημόσια νοσηλευτήρια

Κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας στα δημό-
σια νοσηλευτήρια εξήγγειλε ο Υπουργός Υγείας για
να ισχύουν μέχρι την εφαρμογή της αυτονόμησης των

κρατικών νοσηλευτηρίων. Στόχος είναι η εύρυθμη λειτουρ-
γία των νοσηλευτηρίων, η παραμονή του υφιστάμενου ια-
τρικού προσωπικού αλλά και η προσέλκυση νέου, ως μία
προσωρινή λύση μέχρι τη λειτουργία του αυτόνομου Οργα-
νισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Την περασμένη Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου ο
Υπουργός Υγείας κ. Γιώργος Παμπορίδης παρουσίασε τα κί-
νητρα, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι αποτελούν την πρώτη
δέσμη μέτρων. Στόχος παραμένει, σημείωσε, η συνέχιση των
συζητήσεων με τη συνδικαλιστική πλευρά, ώστε μέχρι την
ολοκλήρωση της συμφωνίας που θα οδηγήσει στην ανα-
βάθμιση των ιατρικών λειτουργών στο πλαίσιο του αυτόνο-
μου οργανισμού, εκεί και όπου κριθεί και υπάρχει δυνατό-
τητα, να λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της εύρυθμης
λειτουργίας των νοσηλευτηρίων.

Στο πλαίσιο των εξαγγελθέντων μέτρων, προνοείται:
- Ενίσχυση της στελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων

με ιατρικό προσωπικό για το έτος 2017, με 50 τουλάχιστον
ιατρικούς λειτουργούς. Έχει ήδη ληφθεί πρόνοια στον Προ-
ϋπολογισμό, για αύξηση των θέσεων κατά 25 ιατρικούς λει-
τουργός, ενώ άλλες 25 θέσεις, θα περιληφθούν στο πλαίσιο
του αυτόνομου οργανισμού. 

- Αναβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας των Ειδικών Ια-
τρών, στο πλαίσιο του αυτονομημένου οργανισμού. Ως

έναρξη της υλοποίησης αυτής και μέχρι την έναρξη λειτουρ-
γίας του αυτόνομου οργανισμού, θα παραχωρηθεί σε όλους
τους ιατρικούς λειτουργούς που υπηρετούν στον δημόσιο
τομέα, πλην των Διευθυντών Κλινικής, μια προσαύξηση
στην κλίμακα που διανύουν. Νοείται ότι το υπό αναφορά
μέτρο, θα έχει καταληκτική ημερομηνία ένα χρόνο μετά από
την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

- Παραχώρηση Επιδόματος Ευθύνης στους Βοηθούς Δι-
ευθυντές, που θα εκτελούν χρέη Διευθυντή. Επίδομα ευθύ-
νης θα λαμβάνουν αναλογικά και Ιατρικοί Λειτουργοί, οι
οποίοι παράλληλα με τα καθήκοντά τους εκτελούν χρέη Δι-
ευθυντή Κλινικής στην κλινική που υπηρετούν. Νοείται ότι
στις περιπτώσεις αυτές, όταν στην Κλινική τοποθετηθεί Βοη-
θός Διευθυντής ή/και Διευθυντής Κλινικής, το επίδομα ευ-
θύνης θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

- Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης
του ιατρικού προσωπικού, παραχωρείται άδειας απουσίας επί
καθήκοντι για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η οποία δεν θα
υπερβαίνει τις 10 ημέρες ετησίως ανά ιατρικό λειτουργό.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό για
εφαρμογή στα δημόσια νοσηλευτήρια πιλοτικού προγράμ-
ματος για μείωση των λιστών αναμονής, που έχει εγκριθεί
από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον εν λόγω σχε-
διασμό, θα γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών στα
δημόσια νοσηλευτήρια, με παράλληλη υπερωριακή εργασία,
με απώτερο στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής. n

Συμμετοχή της Κύπρου σε πυρόσβεση στο Ισραήλ
Στη μάχη με τις φλόγες
στο Ισραήλ συμμετείχε η
Κύπρος με αποστολή πυ-
ροσβεστών και της Δύνα-
μης Πολιτικής Άμυνας σε
ανταπόκριση σε αίτημα
του Κράτους του Ισραήλ
για βοήθεια. 
Στη φωτογραφία αναμνη-
στικό στιγμιότυπο από τις
αποστολές.


