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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Στην Επιτροπή Υγείας  το αίτημα ΠΑΣΥΔΥ-ΕΤΥΚ 
για λειτουργία συντεχνιακών φαρμακείων
ΗΟργάνωση μας έθεσε για πρώτη φορά θέμα δημι-

ουργίας δικού της φαρμακείου περί τα τέλη του Δε-
κεμβρίου του 2014.  Ειδικότερα με επιστολή μας

προς το Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ημερομηνίας
17.12.2014 ζητήσαμε να προωθήσει αίτημά μας για τροπο-
ποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου,
ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα και η ΠΑΣΥΔΥ, να λει-
τουργήσει Φαρμακεία για τις ανάγκες της Στέγης Συνταξι-
ούχων ΠΑΣΥΔΥ, αλλά και για εξυπηρέτηση του συνόλου
των μελών της, με τον ίδιο τρόπο που ο βασικός νόμος επι-
τρέπει ήδη στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ να ασκούν
τη λειτουργία αυτή.

Σε σχέση με τη Στέγη  σημειώθηκε ότι παρέχει ευρύ φάσμα
υπηρεσιών με νοσηλευτική φροντίδα και ιατρική κάλυψη
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, καθώς και εξατομικευμένη
νοσηλευτική φροντίδα σε ενοίκους που περιλαμβάνει οξυ-
γόνο, ρινογαστρικό, ενδοφλέβια, γαστροστομία και καθετή-
ρες, με μόνιμο καρδιολόγο-παθολόγο σε 24ωρη βάση.

Στη συνέχεια σε συνεννόηση με την ΕΤΥΚ θέσαμε από
κοινού αίτημα για ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων και

προς τούτο πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό
Υγείας, ο οποίος δεσμεύτηκε να ζητήσει γνωμάτευση από τη
Νομική Υπηρεσία.

Η Νομική Υπηρεσία αφού βρήκε δικαιολογημένο το αί-
τημα των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων ετοίμασε σχε-
τικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλη-
τηρίων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.  Στη
Εισηγητική Έκθεση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων που
υπέβαλε το Υπουργείο Υγείας, μεταξύ άλλων, αναφέρονται
τα ακόλουθα:

α. Σκοπός του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων) (Τρο-
ποποιητικού) Νόμου του 2017, είναι να δοθεί η δυνατότητα
στις συντεχνίες ΕΤΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ να λειτουργούν φαρ-
μακεία ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί για την εξυπηρέ-
τηση των μελών τους, με τον ίδιο τρόπο που ο βασικός
νόμος ήδη επιτρέπει στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

β. Η προτεινόμενη νομοθεσία αποσκοπεί στην άρση της
άνισης μεταχείρισης και της δυσμενούς διάκρισης σε βάρος
των συντεχνιών ΕΤΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ, δεδομένου ότι με την
υφιστάμενη νομοθεσία οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ
ήδη έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας δικού τους φαρμα-
κείου.  Ειδικότερα, με το τροποποιητικό νομοσχέδιο αντικα-
θίσταται η δεύτερη επιφύλαξη στο άρθρο 15 του βασικού
νόμου, με σκοπό να επιτραπεί – επιπρόσθετα των  συντε-
χνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ – και στις συντεχνίες ΕΤΥΚ και
ΠΑΣΥΔΥ να λειτουργήσουν δικό τους φαρμακείο.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο συζητήθηκε στην Επιτροπή
Υγείας της Βουλής την περασμένη Πέμπτη και όπως ήταν
αναμενόμενο διαφώνησε έντονα στην τροποποίηση αυτή ο
Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ). Κατά τον
ΠΦΣ το αίτημα των συντεχνιών ΕΤΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ δεν
στηρίζεται σε ορθολογιστικά κριτήρια καθότι οι δημόσιοι
υπάλληλοι καλύπτονται απόλυτα με ιατροφαρμακευτική
ασφάλιση από τα δημόσια νοσηλευτήρια και τα μέλη της
ΕΤΥΚ εξυπηρετούνται από όλα τα φαρμακεία αφού καλύ-
πτονται ασφαλιστικά. Πρόσθετα ο ΠΦΣ τόνισε ότι «τα ιδιω-
τικά φαρμακεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμό-
τητας και εάν η Βουλή προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση,
θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο τη βιωσιμότητά τους
αλλά και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας». 

Από πλευράς των δύο συντεχνιών τονίστηκε ότι ο θεσμός
των συντεχνιακών φαρμακείων λειτουργεί στον τόπο μας με
επιτυχία εδώ και δεκαετίες.  Πρόσθετα τονίσαμε ότι για τους
λόγους που αναφέρει στην Αιτιολογική Έκθεση ο Γενικός Ει-
σαγγελέας της Δημοκρατίας θα πρέπει να ψηφιστεί το τρο-
ποποιητικό νομοσχέδιο για να δοθεί η δυνατότητα  και στις
συντεχνίες ΕΤΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ να λειτουργούν φαρμακεία,
ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, για την εξυπηρέτηση των
μελών τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού άκουσε τις
απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, αποφάσισε να επα-
νέλθει στη συζήτηση της τροποποίησης που τέθηκε ενώπιον
της για να τοποθετηθούν τα πολιτικά κόμματα επί του θέ-
ματος. n

Σε συνεργασία με αρμόδιες
Καναδικές Αρχές και ιατρι-
κούς οργανισμούς ιδρύεται
στην Κύπρο Πρότυπο Διε-
θνές Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο που ανοίγει νέο

πεδίο ανάπτυξης της υγείας.   σελ. 12

Ιδρύεται Πρότυπο Διεθνές 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ευκαιρία για ανάδειξη του σημαντικού
ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή και προ-
ώθηση των εθνικών συμφερόντων η συνάν-
τηση Τσίπρα-Τραμπ επισημαίνει ο Α. Καρα-
κούσης στο ΒΗΜΑ.   σελ. 3

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε
τις προτάσεις για την ασφάλιση των
καταθέσεων και για προβλέψεις
έναντι των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων που ανέρχονται σε 1 τρισ.

ευρώ.   σελ. 11

Προτάσεις Κομισιόν για τις τράπεζες

Συνάντηση Τσίπρας με Πρόεδρο Τραμπ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
στη δεξίωση συνταξιούχων
μελών της ΠΑΣΥΔΥ

ΗΠΑΣΥΔΥ ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης θα τιμήσει την
παραδοσιακή συνεστίαση των συνταξιούχων δη-

μοσίων υπαλλήλων μελών της (άνευ συζύγων), η οποία
θα λάβει χώρα στο Καφεστιατόριο της Οργάνωσης  Grey
Terrace τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις 12.00 το μεσημέρι.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι συνταξιούχοι μέλη της ΠΑ-
ΣΥΔΥ μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα
22844300, 22844457 και στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Κλάδου Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων τηλ.
22844468 μέχρι την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου. n



ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20172

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

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
H Νίκη Λοΐζου-Χρυσοστόμου, η οποία είχε

διοριστεί αναδρομικά από τις 3 Μαρτίου
2003 στη θέση Ιδρυματικού Λειτουργού, 1ης
Τάξης, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και
της οποίας ο πιο πάνω διορισμός αργότερα
ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο,
διορίζεται στην ίδια θέση αναδρομικά από
τις 3 Μαρτίου 2003.

Η Ελένη Κυριάκου, Τελωνειακός Λειτουρ-
γός, διορίζεται με δοκιμασία στη θέση Λει-
τουργού Γενικού Λογιστηρίου, από τις 2
Οκτωβρίου 2017.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω, Επιθεωρητές Λογαριασμών,
Γενικό Λογιστήριο, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Επιθεωρητή Λογαριασμών, Γενικό
Λογιστήριο, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2017:
Αναστασία Στυλιανίδου, Άντρη Κ. Σισμάνη,
Δήμας Δημοσθένους.

Οι πιο κάτω, Επιθεωρητές Λογαριασμών,
Γενικό Λογιστήριο, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Επιθεωρητή Λογαριασμών, από
τις 15 Σεπτεμβρίου 2017: Μάριος Κωνσταν-
τίνου, Χριστιάνα Χατζηγεωργίου.

Οι πιο κάτω Λογιστικοί Λειτουργοί, Γενικό
Λογιστήριο, προάγονται στη θέση Λογιστι-
κού Λειτουργού, 1ης Τάξης, από τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2017: Μαρία Γ. Τουμάζου, Ελένη
Χαραλάμπους, Αναστασία Φιλίππου.

Ο Κλεάνθης Μέσσιος, Ανώτερος Τεχνικός

(Ηλεκτρολογίας), Τμήμα Ηλεκτρομηχανο-
λογικών Υπηρεσιών, προάγεται στη θέση Τε-
χνικού Επιθεωρητή, στην ειδικότητα της
Ηλεκτρολογίας, από την 1η Οκτωβρίου
2017.

Οι πιο κάτω Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης
Τάξης, προάγονται στη θέση Βοηθού Διευ-
θυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα
της Παθολογικής Ανατομικής, από την 1η
Οκτωβρίου 2017: Αικατερίνη Χούτρη, Γεώρ-
γιος Γεωργίου.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Μάριος Ευριπίδου, Κτηματολογικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης (Κτηματολογίου),
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2017.

Ο Γεώργιος Γιαννάκης, Λειτουργός Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας, Τμήμα Φορολογίας,
αφυπηρέτησε από τις 3 Οκτωβρίου 2017.

Ο Πέτρος Κάστανος, Ανώτερος Διοικητι-
κός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 2
Οκτωβρίου 2017.

H Ελπίδα Σιηπηλλή, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συ-
νεργατικών Εταιρειών, αφυπηρέτησε από
την 1η Οκτωβρίου 2017.

Ο Λοΐζος Γιαννόπουλος, Βοηθός Γραφείου,
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2017.

Ο Κωστάκης Σαββίδης, Βοηθός Γραφείου,
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2017.

Η Κατίνα Κτώρου-Λοΐζου, Βοηθός Διευ-
θυντής Κλινικής/Τμήματος (Αναισθησιολο-

γίας), αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου
2017.

Η Γεωργία Αντωνίου, Φαρμακοποιός,
αφυπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 2017.
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ενερ-
γώντας δυνάμει των άρθρων 79(1), (6), (8),
81 (2)(β) και 83 των περί Δημόσιας Υπηρε-
σίας Νόμων του 1990 έως 2015, επέβαλε
στον Ανδρέα Πατσαλίδη, Ιατρικό Λειτουργό,
1ης Τάξης (Γυναικολογίας), την πειθαρχική
ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης από
τις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ως αποτέλεσμα
πειθαρχικής καταδίκης.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΥ ΒΟΥΛΗΣ,
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές
μόνιμες θέσεις Στενογράφου Βουλής, Βουλή
των Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη
Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2(4η Βαθμίδα):
€10.858, 10.950, 11.042, 11.134, 11.226,
11.371, 11.667, 11.963, 12.259, 12.555,
12.851, 13.157, 13.584, Α5: €11.773, 12.265,
12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442,
16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708
και Α7(ii): €16.591, 17.420, 18.249, 19.078,
19.907, 20.736, 21.565, 22.394, 23.223,
24.052, 24.881, 25.710, 26.539 (Συνδυασμέ-
νες Κλίμακες).

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ,
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πέντε κενές
μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εφόρου Εται-
ρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλή-
πτη. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγ-
κεκριμένη 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 (Συν-
δυασμένες Κλίμακες). 

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 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 2017.

Λεπτομέρειες για καθήκοντα και ευθύνες,
καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα των
πιο πάνω θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα
της 13ης Οκτωβρίου 2017. Αιτήσεις στην
ΕΔΥ μέχρι 6 Νοεμβρίου 2017. n

Το Υπουργείο Οικονομικών δέχεται
αιτήσεις για την πρόσληψη ενός (1)
Λειτουργού/Συνεργάτη Οικονομικών,

με όρους απασχόλησης επιτόπιου προσωπι-
κού, βάσει των «Οδηγίων για την Απασχό-
ληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτό-
πιου Προσωπικού των Διπλωματικών Απο-
στολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Εξωτερικό», στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στις Βρυξέλλες, στη βάση πλήρους
απασχόλησης. Ο ακαθάριστος ετήσιος μι-
σθός θα ανέρχεται στις €56.050, ετησίως, πε-
ριλαμβανομένου του 13ου μισθού (€4.311,54
x 13 μήνες). Η αρχική περίοδος απασχόλη-
σης θα είναι χρονικής διάρκειας ενός (1)
έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, αναλόγως
των υπηρεσιακών αναγκών.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν οικονομικά
θέματα, τη συμμετοχή σε Όργανα και Ομά-
δες Εργασίας της ΕΕ για οικονομικά θέματα,
τη σύνταξη υπομνημάτων και εισηγήσεων,
την προετοιμασία εκθέσεων/μελετών για θέ-
ματα που εμπίπτουν στις ευρύτερες πολιτι-
κές και αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικο-
νομικών, και οποιαδήποτε άλλα συναφή κα-
θήκοντα.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή

ισότιμο προσόν συναφές με Οικονομικά ή
Χρηματοοικονομικά θέματα.

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Οικο-
νομικά ή Χρηματοοικονομικά θέματα.

3. Τριετής αποδειγμένη εργασιακή εμπει-
ρία σε οικονομικά/χρηματοοικονομικά θέ-
ματα (θα πρέπει να επισυναφθούν σχετικές
βεβαιώσεις/στοιχεία που να αποδεικνύουν
την πείρα αυτή).

4. Πολύ καλή γνώση των πολιτικών και οι-
κονομικών δεδομένων της Κύπρου και των
ευρωπαϊκών πολιτικών και οικονομικών
υποθέσεων.

5. Διοικητικές/οργανωτικές ικανότητες.
6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία,

ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη, καθώς και
ικανότητα εργασίας σε συνθήκες στενών
χρονικών περιθωρίων.

7. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσ-
σας καθώς και πολύ καλή γνώση της αγγλι-
κής γλώσσας. Καλή γνώση της γαλλικής
γλώσσας θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Τα πιο πάνω επίπεδα γνώσης γλώσσας θα
πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα
καθορισμένα από την Επιτροπή Δημόσιας

Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια:
http://www.psc.gov.cy/PSC/psc.nsf/All/3717
53BEB6AB2833C225809E0045DE87?Open-
Document

1. Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού γί-
γνεσθαι και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Εξα-
μήνου, του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, των σχετικών Κανονισμών, της
Τραπεζικής Ένωσης. 

2. Προηγούμενη εμπειρία στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή συμμετοχή ή εκπροσώπηση σε
θεσμικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή σε άλλους συναφείς Διεθνείς Οργανισμούς
θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα (πρέπει
να επισυναφθούν σχετικές βεβαιώσεις/στοι-
χεία που να αποδεικνύουν την πείρα αυτή).

Οι υποψήφιοι που θα πληρούν όλα τα
απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν να συμ-
μετάσχουν σε προφορικό διαγωνισμό, ο

οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο
ή/και στις Βρυξέλλες, σε ημερομηνία που θα
τους ανακοινωθεί αργότερα. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν με
συστημένο ταχυδρομείο, το βιογραφικό τους
σημείωμα μαζί με την επιστολή ενδιαφέρον-
τος (στην ελληνική γλώσσα) και αντίγραφα
των σχετικών πιστοποιητικών/αποδεικτικών,
στο Υπουργείο Οικονομικών (Γωνία Μιχαήλ
Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευ-
κωσία 1439), υπόψη κου Γιώργου Παντελή,
Οικονομικό Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Μελετών και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι, το Υπουργείο Οικονο-
μικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη
δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύ-
πτονται έξοδα ταξιδίου/διαμονής στην
Κύπρο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη
διαδικασία πρόσληψης ή και μετέπειτα). n

Υπουργείο Οικονομικών: Πρόσληψη Λειτουργού/Συνεργάτη στις Βρυξέλλες

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail glaos@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844470
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 και να
αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο (email) μέχρι το μεσημέρι της Δευ-
τέρας.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844470 
Φαξ 22668639
pasydy@pasydy.org 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην προ-
σπάθεια συνεχούς αναβάθμισης της

ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, πλη-
ροφορεί ότι από τις 9 Οκτωβρίου 2017 λει-
τουργεί Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιό-

τητα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,
Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων, Επίδομα Τέ-
κνου, Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας). 

Το κοινό θα μπορεί να καλεί το Κέντρο
στον αριθμό 22054054 από τις  7π.μ. μέχρι
τις 7μ.μ.. n

Νέος αριθμός επικοινωνίας της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας
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Aπόψεις και σχόλια
Ευρωπαϊκή αμηχανία

Η συζήτηση που διεξάγεται τους τελευ-
ταίους μήνες στην Ευρώπη με διάφορες
αφορμές, όπως η κατάσταση στην Καταλο-

νία, ο δημόσιος διάλο-
γος περί Brexit, η γαλ-
λογερμανική σχέση
και η εξέλιξή της, ο
βαθμός εμβάθυνσης ή
«αναστολής» της ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης,
η πολιτική μετανά-

στευσης και σειρά άλλα –περισσότερο ή λι-
γότερο– κομβικά ζητήματα προδίδουν μια
στρατηγική αμηχανία. Τα τελευταία χρόνια,
η Ε.Ε. ως θεσμός, κυρίως όμως τα κράτη-
μέλη που τη συγκροτούν, δεν έχει καταφέρει
να δώσει ικανοποιητική λύση σε καμία από
τις κρίσεις που έχουν ξεσπάσει. Η απουσία
πειστικής ευρωπαϊκής απάντησης στα ζητή-
ματα που αφορούν την οικονομία και τη
θέση της στην παγκόσμια παραγωγή (υπάρ-
χει γερμανική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική,
ισπανική απάντηση αλλά όχι ευρωπαϊκή)
δεν προμηνύει τίποτε το θετικό για τη στάση
που θα πρέπει να υπάρχει σε θέματα πιο πιε-
στικής φύσης.

Οι πολλαπλές κρίσεις που εξελίσσονται
στην περιφέρεια και στο κέντρο της Ε.Ε. αγ-
γίζουν πλέον τον σκληρό πυρήνα της κυ-
ριαρχίας, έχοντας διαπεράσει προ πολλού
τον λεπτό, μαλακό φλοιό της, δηλαδή την οι-
κονομία, καθώς επίσης και τις δυνατότητες
μετεξέλιξης του υφιστάμενου μοντέλου πα-
ραγωγής. Η ευρωπαϊκή αμηχανία φαίνεται
ανάγλυφα στην κρίση της Συρίας. Τα τελευ-
ταία χρόνια αναβαθμίστηκαν γεωπολιτικά η
Τουρκία και το Ιράν, η Ρωσία κατάφερε να
αποκτήσει ισχυρό προγεφύρωμα στη Μέση
Ανατολή και να καταστεί σε δύναμη με λόγο
για τις εξελίξεις. Πέρα από κάποια μικρή πα-

ρουσία της Γαλλίας, η Ε.Ε. δεν έχει καμία ου-
σιαστική παρέμβαση και, βεβαίως, η όποια
βρετανική δραστηριοποίηση γίνεται αντιλη-
πτή ως ευρισκόμενη εκτός των ευρωπαϊκών
θεσμικών ορίων. Αποτέλεσμα αυτής της πο-
λυδιάσπασης είναι η ευκολία με την οποία –
ολοένα και περισσότερο– τρίτες δυνάμεις
κατορθώνουν να έχουν παρέμβαση ακόμη
και μέσα στην καρδιά της Ευρώπης.

Προφανώς το ΝΑΤΟ παραμένει ο βασικός
πάροχος ασφάλειας για τη διαρκώς ομφα-
λοσκοπούσα δυτική απόληξη της Ευρασίας.
Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός φαίνεται ότι η
Ευρώπη αδυνατεί να εντοπίσει τον νέο ρόλο
της στον κόσμο. Παραμένει εγκλωβισμένη
σε συζητήσεις, οι οποίες είχαν κάποια σημα-
σία προ πέντε ετών αλλά σήμερα είναι ου-
σιαστικά ξεπερασμένες. Τα θέματα της Ευ-
ρώπης είναι πρακτικά, όμως έχουν και βαθιά
φιλοσοφική και –εν μέρει– ψυχολογική
φύση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πια
αρκετός χρόνος για να ξαπλώσει στο... ντι-
βάνι.

Βασίλης Νέδος,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 14.10.2017

l Δυστυχώς το ευρωπαϊκό όνειρο είναι
εφιάλτης πια για πολλούς.

?

Ο Τσίπρας, ο Τραμπ και η ευκαιρία
Οι γεωπολιτικές

συνθήκες στον κόσμο
και ιδιαιτέρως στη
ζώνη των ενδιαφερόν-
των μας, δηλαδή στην
ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων, της Νοτι-
οανατολικής Μεσο-

γείου και της Μέσης Ανατολής, είναι ομολο-
γουμένως ασταθείς και εν πολλοίς μεταβαλ-

λόμενες.
Η τάξη δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη στη

Βόρεια Αφρική, η συριακή κρίση παραμένει
ενεργή παρά την υποχώρηση του Ισλαμικού
Κράτους, οι Κούρδοι παλεύουν για τη δημι-
ουργία νέου κράτους, οι Τούρκοι αντιστρα-
τεύονται με όλα τα μέσα αυτή την προ-
οπττική, το Ιράν παραμένει στην «πρίζα»
λόγω των αμερικανικών αντιδράσεων στα
όποια πυρηνικά του σχέδια, και η Ρωσία
θέλει να εδραιώσει την παρουσία της στη
Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή σε αυτή την αδιαμόρφωτη
ζώνη αναπτύσσονται τα πιο ενδιαφέροντα
παγκοσμίως ενεργειακά σχέδια, με τη συμ-
μετοχή των ισχυρότερων πετρελαϊκών ομί-
λων. Μοναδικά κοιτάσματα υδρογονανθρά-
κων και μαζί ξεχωριστοί ενεργειακοί και εμ-
πορικοί δρόμοι καθιστούν την ευρύτερη
περιοχή διεκδικήσιμη και επικίνδυνη βε-
βαίως.

Σε αυτό το περιβάλλον για πρώτη φορά
επίσης τα τελευταία 50 χρόνια τίθενται σε
σοβαρή δοκιμασία οι σχέσεις Τουρκίας -
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η αμε-
ρικανική διοίκηση μιλάει πλέον για θεμε-
λιώδεις διαφορές και για αντίθεση συστημά-
των όταν αναφέρεται στη γείτονα. Θεωρεί δε
ότι το ρήγμα δεν είναι συγκυριακό, καθώς το
σύστημα Ερντογάν έχει επικρατήσει και
είναι αυτό που ορίζει τη μεγάλη αντίθεση με
τη μέχρι τώρα σύμμαχο υπερδύναμη.Η δια-
ταραχή στις σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ είναι
τέτοια που ορισμένοι αναμένουν ακόμη και
ανατροπή του αμερικανικού δόγματος στην
ευρύτερη περιοχή.

Το ενδιαφέρον για τη χώρα μας είναι ότι
σε αυτές τις ξεχωριστές διεθνείς συνθήκες
προπαρασκευάζεται πυρετωδώς και από τις
δύο πλευρές η συνάντηση του έλληνα πρω-
θυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον αμερικανό

πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η επερχόμενη
συνάντηση στον Λευκό Οίκο περιγράφεται
πολυσήμαντη και γεμάτη ισχυρούς συμβο-
λισμούς.

Κατά μία εκδοχή προετοιμάζεται αναβάθ-
μιση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανα-
τολικής Μεσογείου.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο αμερικανός πρε-
σβευτής στην Αθήνα δήλωσε την περασμένη
εβδομάδα ότι «όσο πιο ισχυρή είναι η Ελ-
λάδα τόσο ασφαλέστερη θα είναι νοτιοανα-
τολική πτέρυγα της Ευρώπης και του
ΝΑΤΟ». Αν όντως επιβεβαιωθούν οι παρα-
πάνω πληροφορίες, η Ελλάδα θα έχει δεδο-
μένων των συνθηκών και των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει μια μεγάλη ευκαιρία.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν πε-
ράσει κατά καιρούς από σαράντα κύματα.
Ωστόσο, η Ελλάδα σήμερα φαντάζει ο στα-
θερότερος σύμμαχος της Δύσης στην πε-
ριοχή, είναι δημοκρατική χώρα και η μόνη
ενταγμένη στην ευρωζώνη.

Διαθέτει, με άλλα λόγια, όλα τα εχέγγυα
να διαδραματίσει ξεχωριστό ρόλο στην πε-
ριοχή και δι’ αυτού να κλείσει ταχύτερα τις
πληγές της κρίσης.

Αρκεί η κυβέρνηση να δράσει αυτή τη
φορά σωστά και οργανωμένα, με κατανόηση
των διεθνών συνθηκών, χωρίς ιδεολογικές ή
άλλες αγκυλώσεις και χωρίς μικροκομματι-
κές επιδιώξεις. Η πρόκληση είναι εθνική και
η ευκαιρία μοναδική.  

Αντώνης Καρακούσης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 15.10.2017

l Το στοιχείο που περιπλέκει την κατά-
σταση είναι ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να
αγνοήσουν τη γεωπολιτική σημασία της
Τουρκίας.

Προσκύνημα στον Άγιο Ραφαήλ 
συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

Εκδρομή προσκύ-
νημα στον ΄Αγιο
Ραφαήλ διοργά-

νωσε το Τμήμα Ευημερίας
Συνταξιούχων του Τμή-
ματος ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού
προσφέροντας στους συ-
ναδέλφους συνταξιού-
χους της Λεμεσού μια ευ-
χάριστη εκδρομή, όπως
άλλωστε γίνεται κάθε
χρόνο για τους συνταξι-
ούχους μέλη του Τμήμα-
τος. 

Η εκδρομή πραγματο-
ποιήθηκε την  Κυριακή 8
Οκτωβρίου  και περιλάμ-
βανε περιήγηση στην πε-
ριοχή της Τυλληρίας και
προσκύνημα στον ΄Αγιο
Ραφαήλ στον Παχύαμμο.
Γεύμα προσφέρθηκε στο
χωριό Γιαλιά. n

Ομακαριστός Σάββας Κλεάνθους
προσλήφθηκε το 1990 ως Χημικός
Μηχανικός στη θέση του Επιθεω-

ρητή Περιβαλλοντικής Ρύπανσης στον
Κλάδο Επιθεώρησης Εργοστασίων του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων. Στην 25ετή καριέρα του
ανέβηκε σταδιακά και με την αξία του τα επί-
πεδα ιεραρχίας φτάνοντας μέχρι τη θέση του
Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργα-
σίας. Ήταν ακούραστος, πρωτοπόρος στον
τομέα του διαθέτοντας από τον ελεύθερο
χρόνο του για την προώθηση των θεμάτων
της ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

Ο αείμνηστος Σάββας κατάφερε να ανε-
βάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο τη μικρή Κύπρο
στο θέμα της μέτρησης των δεικτών της ποι-
ότητας του αέρα, της έρευνας σε συνεργασία
με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ινστι-
τούτα καθώς και της ενημέρωσης του κοινού
με χρήση της τεχνολογίας. Πέτυχε τη δημι-
ουργία του δικτύου σταθμών μετρήσεων της
ποιότητας της ατμόσφαιρας που δίνει πλη-
ροφόρηση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του
Τμήματος και μέσω εφαρμογών σε κινητά
τηλέφωνα για την ενημέρωση των εργαζο-
μένων, του κοινού και ειδικά των ευαίσθη-

των ομάδων  όπως είναι τα παιδιά και άτομα
με καρδιοαναπνευστικά ή άλλα χρόνια νο-
σήματα. Είναι αυτό το περιβαλλοντικό δελ-
τίο, που βλέπουμε στους δέκτες των τηλεο-
ράσεων μας μετά το κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων.

Ο αείμνηστος Σάββας έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία περίπου 60 ετών τις πρώτες μέρες
του Νοεμβρίου του 2015 μετά από ένα δί-
μηνο σκληρού και άνισου αγώνα, αντιμετω-
πίζοντας με αξιοπρέπεια και υπομονή τη
νόσο που τον ταλαιπωρούσε.

Υπήρξε άνθρωπος καλοσυνάτος, ειλικρι-
νής, δίκαιος, απλός, ευγενικός, μια μεγάλη
καρδιά χωρίς εμπάθειες και κακίες που
πάντα συγχωρούσε τους άλλους. Άνθρωπος
με όλη τη σημασία της λέξης.

Ως ένδειξη αναγνώρισης, τιμής και ευ-
γνωμοσύνης για όσα προσέφερε στο Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας και στον τόπο μας, ο
Κλάδος Επιθεώρησης Εργασίας διοργανώ-
νει αιμοδοσία στα Κέντρα Αιμοδοσίας σε
όλες τις πόλεις στη μνήμη του τη Δευτέρα
23 Οκτωβρίου και καλεί όλους όσους θέλουν
να βοηθήσουν έμπρακτα σε αυτή την ευγε-
νική προσφορά να το πράξουν. n

Αιμοδοσία εις μνήμη του Σάββα Κλεάνθους



Της Ιωάννας Κουτσόφτα BSc., διαιτολόγου - διατροφολόγου
Email: ioannakoutsofta@outlook.com.gr 

ΗΟστεοπόρωση αποτελεί μια πάθηση των οστών και
εμφανίζεται συχνότερα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες.

Ορισμός Οστεοπόρωσης και Εμμηνόπαυσης
«Οστεοπόρωση» περιγράφεται η παθολογική κατάσταση

κατά την οποία α) ελαττώνεται η μάζα και η πυκνότητα των
οστών, β) διαταράσσεται η αρχιτεκτονική τους & γ) αυξάνε-
ται η ευθραυστότητά τους και κατ’επέκταση η πιθανότητα
να υποστούν κάταγμα.

«Εμμηνόπαυση» από την άλλη ορίζεται η οριστική παύση
της εμμήνου ρύσεως, η οποία φυσιολογικά τοποθετείται
χρονικά στην ηλικία των 51-52 ετών. 
Οιστρογόνα και Οστεοπόρωση

Tα οιστρογόνα, επηρεάζουν δυναμικά τον ανθρώπινο σκε-
λετό, ευνοώντας την παραγωγή νέου υγιούς οστού και ανα-
στέλλοντας ταυτόχρονα την απώλειά του. Η διαδικασία
αυτή οδηγεί στην απόκτηση της βέλτιστης κατάστασης
οστών («κορυφαία οστική μάζα») στην ηλικία των 30-40
χρόνων. 

Στην εμμηνόπαυση τα οιστρογόνα σταματούν να παρά-
γονται σε ικανές ποσότητες, με αποτέλεσμα να σταματούν οι
ευνοϊκές τροφικές τους δράσεις. Το αντίκτυπο στο σκελετό
είναι τεράστιο, καθώς ελαττώνεται η οστική παραγωγή και
αυξάνεται η οστική απώλεια, με αποτέλεσμα μέσα στα πρώτα
κιόλας χρόνια από τη διακοπή της περιόδου να χάνεται πε-
ρίπου το 13-20% του γυναικείου σκελετού, απώλεια που συ-
νεχίζει δυστυχώς να επιδεινώνεται με την πρόοδο της ηλι-

κίας. 
Οδηγούμαστε έτσι στην

ανάπτυξη της «μετεμμηνο-
παυσιακής οστεοπόρωσης»,
μίας σοβαρής νόσου που τα-
λαιπωρεί το 50% των γυναι-
κών άνω των 50 ετών.
Θεραπεία και Πρόληψη

Όλες οι γυναίκες ηλικίας
άνω των 40 ετών, ανεξαρτή-
τως παρουσίας κληρονομι-
κού ιστορικού οστεοπόρω-

σης ή όχι, οφείλουν να δρομολογούν μία πρώτη επαφή με
τον ιατρό για να εκτιμήσουν την κατάσταση του οστικού
τους μεταβολισμού, πριν ακόμη εμφανιστούν διαταραχές
στην περίοδο ή συμπτώματα από το σκελετό.
Άσκηση και Οστεοπόρωση

Η τακτική άσκηση είναι ίσως η μόνη μέθοδος που μπορεί
να αποτρέψει τα οστεοπορωτικά κατάγματα. 

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να αυξήσει: α) οστική
μάζα, β) πυκνότητα, & γ) δύναμη

Το όφελος των οστών διπλασιά-
ζεται εάν η δραστηριότητα είχε ξε-
κινήσει πριν ή κατά την εφηβεία.

Συνίσταται: 20 λεπτά γρήγορο
περπάτημα, 3 ή 4 φορές την εβδο-
μάδα, συμβάλλει σημαντικά στη
διατήρηση της οστικής πυκνότητας.
Διατροφή και Οστεοπόρωση

Στόχος της διαιτητικής αγωγής:
• Καθυστέρηση ή περιορισμός της απώλειας της οστικής

μάζας.
• Υιοθέτηση υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής με

επαρκή πρόσληψη: ασβεστίου, βιταμίνης Δ, μαγνησίου, κα-
λίου, βιταμίνη C&K.

Συνίσταται:
Γαλακτοκομικά: Κατανάλωση 2-3 μερίδων γαλακτοκομι-

κών ημερησίως ή/και άλλων τροφίμων πλούσιων σε ασβέ-
στιο. Σημειώνεται ότι μια μερίδα γαλακτοκομικών ισοδυνα-
μεί περίπου με 1 ποτήρι γάλα (1.5%) ή με 1 κεσεδάκι γιαούρτι
(2.0%) ή με 30γρ. κίτρινο τυρί (με χαμηλά λιπαρά.)

Αλκοόλ: περιορισμός σε 1 ποτό / ημέρα. 
Καφεΐνη: καφές, τσάι, αναψυκτικά με μέτρο  (έως 2 φλι-

τζάνια/ημέρα, λόγω του ότι μειώνει την απορρόφηση ασβε-
στίου).

Αλατισμένα Τρόφιμα: περιορισμός στα επεξεργασμένα,
κονσερβοποιημένα τρόφιμα και στη προσθήκη αλατιού.

Πρωτεΐνες: Η υπερκατανάλωσή τους προκαλεί την απο-
βολή του ασβεστίου από τα ούρα, ενώ η κατανάλωσή τους
σε μέτριο βαθμό βοηθά στην απορρόφησή του.

Βιταμίνη Δ: Έκθεση του δέρματος στον ήλιο για 15-20
λεπτά/ημέρα είναι απαραίτητη λόγο ανεπαρκής πρόσληψης
από τα τρόφιμα.
Θρεπτικά Συστατικά τροφών και Οστεοπόρωση
TΡΟΦΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Ασβέστιο
ΠΡΟΙΟΝΤΑ Βιταμίνη D
ΨΑΡΙΑ
κονσέρβες ψαριών (με κόκαλα) Ασβέστιο
λιπαρά ψάρια  (σολομός, τόνος κλπ) Βιταμίνη D
ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
μπρόκολο, λάχανο Ασβέστιο
σπανάκι, αγκινάρες, Μαγνήσιο
πατάτες, μπανάνες, Κάλιο
πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ Βιταμίνη C
σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά Βιταμίνη Κ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Ασβέστιο & βιταμίνη D προστίθενται Ασβέστιο
μερικές φορές σε ορισμένες μάρκες:  Βιταμίνη D
χυμών, τροφών για πρωινό, γάλακτος 
σόγιας, γάλακτος ρυζιού, δημητριακών, 
σνακ και ψωμιού.

Συμπερασματικά, η οστεοπόρωση αποτελεί μία εξαιρετικά
συχνή και σοβαρή κλινική οντότητα για τις γυναίκες που
βρίσκονται σε μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία. 

Ένας  υγιεινός τρόπος ζωής (συμπεριλαμβανομένου της
φυσικής δραστηριότητας) σε συνδυασμό με μια ισορροπη-
μένη διατροφή πλούσια σε τροφές όπως αυτές που αναφέρ-
θηκαν μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά  στην πρόληψη ή την
βελτίωση της οστεοπόρωσης  σε γυναίκες μετά την εμμηνό-
παυση. n 

ΣΕλIδΑ ΤΗΣ ΓYνΑIΚΑΣ
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Διατροφή, Εμμηνόπαυση και Οστεοπόρωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, η Κύπρια βουλευ-
τής και μέλος του ΕΛΚ εξελέγη την

περασμένη εβδομάδα στην προεδρία της Συ-
νέλευσης, μετά την παραίτηση του Πέδρο
Αγραμούντ στις 6 Οκτωβρίου 2017. 

Εξελέγη κατά τον τρίτο γύρο της ψηφο-
φορίας με μεγάλη διαφορά από τον έτερο
υποψήφιο, Εμανουέλις Ζινγκέρις, από τη Λι-
θουανία. Θα παραμείνει στην προεδρία μέχρι
την έναρξη της επόμενης Συνόδου στο Στρα-
σβούργο, τον Ιανουάριο του 2018.

Μιλώντας ενώπιον του Σώματος, στο
Στρασβούργο, η κ. Κυριακίδου είπε ότι η
εκλογή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την
οποία τυγχάνει αμφισβήτησης «η αξιοπιστία
και η ακεραιότητά μας», οδηγώντας στη
«συχνά λανθασμένη δημοσιότητα για το
έργο που παράγεται σε αυτή τη Συνέλευση».
Έκανε παράλληλα λόγο για αμφισβήτηση
των αρχών της διαφάνειας και της ακεραι-
ότητας των θεσμών του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης. 

«Αυτές οι προκλήσεις και ευθύνες αφο-

ρούν όλους εμάς. Αλλά κυρίως εμένα, ως την
νεοεκλεγείσα Πρόεδρο αυτής της Συνέλευ-
σης».

Ανέφερε εξάλλου ότι η απόφασή της να
κατέλθει ως υποψήφια για το πόστο του
Προέδρου πηγάζει από την «σταθερή πίστη
μου προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση,
τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα
και το κράτος δικαίου και το πάθος μου να
δουλεύω ακούραστα».

«Στους επόμενους μήνες η προτεραιότητά
μου είναι να επιφέρω ηρεμία, συναίνεση,

αξιοπιστία και ενότητα. Να εργαστώ ακού-
ραστα και ανοιχτά κατά της διαφθοράς. Να
ανεβάσω τον πήχη, ώστε όλοι να ακολου-
θούμε τις ίδιες αρχές και κώδικα δεοντολο-
γίας» είπε.

Για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων,
η κ. Κυριακίδου είπε ότι θα χρειαστεί τη στή-
ριξη όλων των πολιτικών ομάδων, του Γενι-
κού Γραμματέα και του προσωπικού του
Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Στέλλα Κυριακίδου είναι η Επικεφαλής
της κυπριακής αποστολής στην ΚΣΣΕ και
μέλος του ΕΛΚ.

Γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1956 στη Λευ-
κωσία και σπούδασε ψυχολογία στα Πανε-
πιστήμια Ρέντινγκ και Μάντσεστερ. Στο
Υπουργείο Υγείας της Κύπρου ήταν  υπεύ-
θυνη Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής με-
ταξύ 1979 και 2006. Εξελέγη στη Βουλή των
Αντιπροσώπων το 2006 και είναι μέλος των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας και
Εξωτερικών, καθώς και Αντιπρόεδρος του
ΔΗΣΥ.

Διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο

ως Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τη
Στρατηγική κατά του Καρκίνου το 2016 και
διοργάνωσε την πρώτη εκστρατεία ενημέ-
ρωσης για τον καρκίνο του μαστού στο Συμ-
βούλιο της Ευρώπης το 2013.

Στη Συνέλευση διετέλεσε Πρόεδρος της
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και μέλος
της Επιτροπής Παρακολούθησης και της
Επιτροπής για την Ισότητα και εναντίον των
Διακρίσεων. Συμμετείχε επίσης στην «Κοινο-
βουλευτική Συμμαχία κατά του Μίσους» και
στην εκστρατεία του ΣτΕ κατά της σεξουα-
λικής κακοποίησης παιδιών (2013-2015),
ενώ ήταν γενική εισηγήτρια για τα δικαιώ-
ματα των παιδιών την περίοδο 2013-2015.

Ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης εξέφρασε
τα θερμότατα συγχαρητήριά του στην κ. Κυ-
ριακίδου: «Η επιτυχία αυτή της Στέλλας Κυ-
ριακίδου τιμά την Κύπρο και είμαι βέβαιος
ότι θα ανταποκριθεί επάξια και σε αυτά τα
καθήκοντα και θα συμβάλει τα μέγιστα στις
επιτυχείς εργασίες της ΚΣΣΕ», τονίζει σε
γραπτή δήλωση ο Κύπριος Πρόεδρος. n 

Στέλλα Κυριακίδου η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης

Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), εδώ και με-
ρικά χρόνια έχει αφιερώσει μια ημέρα του χρόνου στο
πρόβλημα της Οστεοπόρωσης. Το Διεθνές Ίδρυμα Οστε-
οπόρωσης και τα συναφή εθνικά ιδρύματα σε όλο τον
κόσμο εορτάζουν κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου την
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Οστεοπόρωσης (ΠΗΟ). Η
ΠΗΟ προσφέρει μια καλή ευκαιρία για μεγαλύτερη ευαι-
σθητοποίηση όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία
της οστεοπόρωσης, μιας ασθένειας που γίνεται ολοένα
πιο ανησυχητική όσο ο πληθυσμός αυξάνεται και ζει πε-
ρισσότερο.
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Η Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (εφεξής

η «ΕΔΥ») με απόφαση της ημερομηνίας
5.7.2011, αποφάσισε την προαγωγή της
Μ.Κ. στη μόνιμη θέση Οδοντιατρικού Λει-
τουργού 2ης Τάξης, αναδρομικά από την
16/8/2011.

Με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου ημερομηνίας 28.6.2013 στην Προσφυγή
Αρ. 1184/2011 ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ-ΚΟΥ-
ΜΙΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ, ακυρώθηκε ο πιο πάνω διορισμός.

Η ΕΔΥ επανεξετάζοντας το θέμα, μετά
την ακυρωτική απόφαση, αποφάσισε όπως
αποστείλει το θέμα προς επανεξέταση στην
Συμβουλευτική Επιτροπή.

Η Διευθύντρια Οδοντιατρικών Υπηρε-
σιών, με επιστολή της ημερομηνίας 9.9.2013,
διαβίβασε στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρε-
σίας την σχετική έκθεση της Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής.

Η ΕΔΥ, στη συνεδρίαση της ημερομηνίας
11.10.2013, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου και  την έκθεση
της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με
την οποία προσδίδεται το πλεονέκτημα στο
ενδιαφερόμενο μέρος Μ.Κ., προήγαγε το εν-
διαφερόμενο μέρος στη μό-
νιμη θέση Οδοντιατρικού Λει-
τουργού 2ης Τάξης, αναδρομικά
από την 16/8/2011. Εναντίον
της εν λόγω απόφασης κατα-
χωρήθηκε η παρούσα προ-
σφυγή

Οι λόγοι ακυρότητας
Με τον πρώτο λόγο ακυρώ-

σεως υποστηρίχθηκε η θέση,
ότι η Συμβουλευτική Επι-
τροπή, η οποία υπέβαλε νέα
έκθεση μετά την σχετική ακυ-
ρωτική απόφαση του Ανωτά-
του Δικαστηρίου ήταν διαφο-
ρετική, στη σύνθεση της, από αυτή που είχε
υποβάλει την αρχική έκθεση. Ενόψει τούτου
του γεγονότος αυτού η πλευρά της αιτή-
τριας υποστήριξε ότι δεν επιτρεπόταν να λη-
φθούν υπόψη τα αποτελέσματα των προφο-
ρικών συνεντεύξεων της Συμβουλευτικής
Επιτροπής, οι οποίες είχαν διεξαχθεί από την
προηγούμενη Συμβουλευτική Επιτροπή και
αποτελούσαν υποκειμενική της κρίση, ούτε
να διεξαχθούν νέες προφορικές εξετάσεις,
κατ’ επίκληση των προνοιών του άρθρου 33
(4) και (6) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμου, Ν. 1/90, όπως τροποποιήθηκε μετα-
γενέστερα.

Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως υπο-
στηρίχθηκε, κατ’ ερμηνεία της αιτήτριας, ότι
η παράγραφος 3 (4) της προκήρυξης της επί-
δικης θέσης, ορίζει τη δυνατότητα απόδοσης

πλεονεκτήματος για πείρα σχετική με τα κα-
θήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε είτε σε
υπηρεσία σε δημόσια θέση είτε σε έκτακτη
απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία ή, όπως
την περιγράφει το Ανώτατο Δικαστήριο
στην απόφαση του στην Προσφυγή Αρ.
1184/2011 σε «οδοντιατρική υπηρεσία».
Κατά την αιτήτρια, η ΕΔΥ και η Συμβουλευ-
τική Επιτροπή όφειλαν, σε συμμόρφωση
προς το παραχθέν δεδικασμένο να εξετά-
σουν, εάν η πείρα που είχε το ενδιαφερόμενο
μέρος ως οδοντουγειονολόγος ήταν ή όχι
σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ως
οδοντιατρική υπηρεσία και εάν μπορούσε η
πείρα της αυτή που δεν ήταν σε οδοντια-
τρική υπηρεσία να πιστωθεί ως πλεονέ-
κτημα. Κατά την αιτήτρια, η Συμβουλευτική
Επιτροπή απέτυχε σε αυτό της το καθήκον,
αφού παρέθεσε προς τούτο το ζήτημα αντι-
φατικό συλλογισμό. Και αυτό, διότι πιστώ-
θηκε στο ενδιαφερόμενο μέρος το πλεονέ-
κτημα, τη στιγμή που ενώ το εύρημα της
Συμβουλευτικής Επιτροπής ήταν ότι η εργα-
σία ως οδοντουγειονολόγος αντιστοιχεί σε
ένα μικρό φάσμα της εργασίας που εκτελεί
ένας οδοντιατρικός λειτουργός, το ενδιαφε-
ρόμενο μέρος, όταν ασκούσε καθήκοντα
οδοντουγειονολόγου, κατείχε και πτυχίο
οδοντιάτρου και ήταν εγγεγραμμένη οδον-
τίατρος στο μητρώο οδοντιάτρων Κύπρου. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη, αποφάνθηκε ότι:
α). Είναι ορθό ότι η σύνθεση της Συμβου-

λευτικής Επιτροπής είχε αλλάξει κατά την
επανεξέταση. Ωστόσο, όπως πολύ ορθά υπο-

δεικνύεται και από την καθ’
ης η αίτηση στη δική της αγό-
ρευση, το άρθρο 34(Α)(3)
του Νόμου, το οποίο διέπει
την παρούσα περίπτωση,  έχει
ως ακολούθως:

« (3) Τηρουμένων των δια-
τάξεων του εδαφίου (4), κατά
την επανεξέταση μιας ακυρω-
θείσας απόφασης θεωρείται
μέρος του πραγματικού καθε-
στώτος και λαμβάνεται
υπόψη η κρίση που αποκόμι-
σαν η Επιτροπή και η Συμ-

βουλευτική Επιτροπή κατά την προφορική
εξέταση που τυχόν έγινε πριν εκδοθεί η ακυ-
ρωθείσα απόφασή τους, ανεξάρτητα αν, στο
μεταξύ, έχει αλλάξει η σύνθεσή τους:

Νοείται ότι αν ο λόγος της ακύρωσης
αφορά προγενέστερο στάδιο της διαδικα-
σίας της προφορικής εξέτασης, είτε ενώπιον
της Συμβουλευτικής Επιτροπής είτε ενώπιον
της Επιτροπής, κατά τρόπο που επηρεάζει
την κρίση που αποκόμισαν η Συμβουλευτική
Επιτροπή ή η Επιτροπή κατά την προφορική
εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, τότε η
εν λόγω κρίση δε λαμβάνεται υπόψη».

Στην παρούσα περίπτωση δεν είχε κριθεί
από την απόφαση στην Προσφυγή Αρ.
1184/2011 ότι έπασχε η κρίση για την από-
δοση των υποψηφίων στην προφορική εξέ-
ταση, είτε ενώπιον της ΕΔΥ είτε ενώπιον της

Συμβουλευτικής. Ούτε ο λόγος ακύρωσης, ο
οποίος έγινε αποδεκτός στην προαναφερό-
μενη απόφαση αφορούσε σε στάδιο προγε-
νέστερο της διαδικασίας διεξαγωγής προ-
φορικής εξέτασης ενώπιον της Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής. Ο λόγος ακύρωσης ο
οποίος έγινε αποδεκτός στην απόφαση στην
Προσφυγή Αρ. 1184/2011 αφορά στην ορ-
θότητα της έκθεσης της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής και,
συγκεκριμένα α) την έλλειψη
αιτιολόγησης, αλλά και έλ-
λειψη έρευνας και ύπαρξης εν-
δεχόμενης πλάνης εκ μέρους
της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής για την απόδοση ίσων μο-
νάδων σε αιτήτρια και ενδια-
φερόμενο μέρος (στην εν λόγω
απόφαση οι εν λόγω ιδιότητες
των εδώ διαδίκων ήταν αντί-
στροφες) αναφορικά με την
πείρα τους, αλλά και β) στην
μη ενασχόληση της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής με το εν-
δεχόμενο πίστωσης του πλεο-
νεκτήματος του σχεδίου υπη-
ρεσίας στην αιτήτρια, κατόπιν
εξέτασης, κατά πόσο η περίο-
δος που η αιτήτρια (εδώ ενδιαφερόμενο
μέρος) εργάστηκε ως οδοντουγειονολόγος,
ενόψει των καθηκόντων της, θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί ως οδοντιατρική υπηρεσία
σε βαθμό που να μπορούσε να της προσδώ-
σει το πλεονέκτημα.

Συνεπώς, με βάση τα πιο πάνω, ορθά λή-
φθηκε υπόψη στην έκθεση της Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής η προφορική εξέταση που
διεξήγαγε η προηγούμενη Συμβουλευτική
Επιτροπή και, συναφώς, ο ανωτέρω λόγος
ακυρώσεως απορρίπτεται.

β. Εξέτασα με προσοχή το ζήτημα που
εγείρεται με το δεύτερο λόγο ακυρώσεως. Ο
εν λόγω λόγος ακυρώσεως ευσταθεί. Ο συλ-
λογισμός της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο
οποίος κατέληξε στην απόδοση του πλεονε-
κτήματος στο ενδιαφερόμενο μέρος, πάσχει
και είναι, όντως, αντιφατικός. Το σχετικό
περί του εν λόγω ζητήματος δεδικασμένο με
την απόφαση στην Προσφυγή Αρ.
1184/2011 έχει, κατά λέξη, ως ακολούθως:

«Όπως καταφαίνεται από τους προσωπι-
κούς φακέλους των υποψηφίων η αιτήτρια
εργάστηκε από το Νοέμβριο του 2005 μέχρι
και τον Μάρτιο του 2010 ως οδοντοϋγει-
ονολόγος στις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες και
στη συνέχεια για περίοδο 4 μηνών ως έκτα-
κτη Οδοντιατρική Λειτουργός. Από τα πρα-
κτικά της Συμβουλευτικής και στη συνέχεια
της Επιτροπής, δεν φαίνεται να έχει εξετα-
στεί το θέμα αυτής της υπηρεσίας και ειδι-
κότερα αν η περίοδος που εργάστηκε ως
οδοντοϋγειονολόγος, ενόψει των καθηκόν-
των της θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
οδοντιατρική υπηρεσία σε βαθμό που να
μπορούσε να προσδώσει στην αιτήτρια το
πλεονέκτημα του σχεδίου υπηρεσίας. Ούτε
επίσης εξετάστηκε αν τα καθήκοντα της εν
λόγω θέσης (οδοντοϋγειονολόγου) ήταν

σχετικά με τα καθήκοντα της επίδικης
θέσης».

Κατά την παρούσα υπό κρίση επανεξέ-
ταση, η Συμβουλευτική Επιτροπή ορθώς και
προς συμμόρφωση με το πιο πάνω δεδικα-
σμένο, εξέτασε και διαμόρφωσε κρίση, αν τα
καθήκοντα της θέσης  οδοντοϋγειονολόγου,
στην οποία υπηρετούσε το (εδώ) ενδιαφε-

ρόμενο μέρος ήταν σχετικά
με τα καθήκοντα της επίδικης
θέσης. Και η κρίση της ήταν,
ότι τέτοια εργασία (και καθή-
κοντα) ως οδοντουγειονολό-
γος αντιστοιχεί σε ένα μικρό
φάσμα της εργασίας που
εκτελεί ένας οδοντιατρικός
λειτουργός.  Αντί, όμως, να
αποφανθεί, προς συμμόρ-
φωση με το δεδικασμένο, εάν
ενόψει του πιο πάνω ευρήμα-
τος της, θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί η πείρα του εν-
διαφερόμενου μέρους κατά
την υπηρεσία του ως οδον-
τοϋγειονολόγος ως οδοντια-
τρική υπηρεσία σε βαθμό που
να μπορούσε να της προσδώ-
σει  το πλεονέκτημα του σχε-

δίου υπηρεσίας, απέδωσε σε αυτή το πλεο-
νέκτημα, διότι το ενδιαφερόμενο μέρος κατά
τον ουσιώδη χρόνο που ασκούσε καθήκοντα
οδοντουγειονολόγου κατείχε και πτυχίο
οδοντιάτρου και ήταν εγγεγραμμένη οδον-
τίατρος στο μητρώο οδοντιάτρων Κύπρου.
Κάτι τέτοιο δεν είναι, όμως, επιτρεπτό. Η
παράγραφος 3 (4) της προκήρυξης της επί-
δικης θέσης, ορίζει τη δυνατότητα απόδοσης
πλεονεκτήματος για «πείρα» και ως έχει νο-
μολογηθεί  και στην απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου ημερομηνίας 31.8.2012 στην
Προσφυγή Αρ. 100/2010 ΛΗΤΩ ΘΡΑΣΥ-
ΒΟΥΛΙΔΟΥ ΜΟΙΡΑΝΘΗ ν. ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, με δικές μου υπογραμμί-
σεις:

«Η πείρα είναι η πρακτική γνώση που
αποκτά κάποιος επιδιδόμενος σε συγκεκρι-
μένο είδος εργασίας. Η διάρκεια της υπηρε-
σίας δεν αποτελεί το μόνο οδηγό της πείρας.
Η ένταση με την οποία ένας επιδίδεται σε
ένα δεδομένο τομέα και τα αποτελέσματα
της εργασίας του είναι ίσοι, αν όχι πιο ση-
μαντικοί, δείκτες της πείρας (Δέστε Χατζη-
κωνσταντίνου Κωνσταντίνος κ.α (1993) 4
C.L.R.2149, Κώστας Δ. Ιωαννου ν. Αρχής
Ηλεκτρισμού (1998) 3 ΑΑΔ 624. Δέστε επί-
σης HadjiSavva ν. Republic (1982) 3 C.L.R.
76, 79).

Η κατοχή πτυχίου οδοντιάτρου και η εγ-
γραφή ως οδοντίατρος στο μητρώο οδον-
τιάτρων Κύπρου προσφέρει, ενδεχόμενα, το
υπόβαθρο για την δυνατότητα απόκτησης
πείρας δεν εξυπακούει, όμως, και την ύπαρξη
τέτοιας, η οποία απαιτεί την ενασχόληση 
κάποιου με συγκεκριμένο είδος εργασίας
στην πράξη και της απόκτησης ανάλογης
γνώσης μέσω αυτής της πραγματικής ενα-
σχόλησης. n

Υπόθεση  Αρ. 6421/2013

Ε.Θ. v.   Δημοκρατίας

27 Σεπτεμβρίου, 2017

Η διάρκεια της
υπηρεσίας δεν
αποτελεί το μόνο
οδηγό της πείρας.
Η ένταση με την
οποία ένας επιδί-
δεται σε ένα δεδο-
μένο τομέα και τα
αποτελέσματα της
εργασίας του είναι
ίσοι, αν όχι πιο ση-
μαντικοί, δείκτες
της πείρας.

Ορθά λήφθηκε
υπόψη στην έκ-
θεση της Συμβου-
λευτικής Επιτρο-
πής η προφορική
εξέταση που διεξή-
γαγε η προηγού-
μενη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή.
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Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται
στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας,
ο αριθμός των εγγεγραμμένων

ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017,
έφτασε τα 27.951 πρόσωπα. Με βάση τα
στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυ-
μάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της
ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων τον Σεπτέμβριο 2017 μειώθηκε στα
32.493 πρόσωπα, σε σύγκριση με 33.187 τον
προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2016
σημειώθηκε μείωση 6.056 προσώπων ή
17,8% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς
της δημόσιας διοίκησης (μείωση 1.208 ανέρ-
γων), των κατασκευών (μείωση 1.207), του
εμπορίου (μείωση 1.013), των χρηματοπι-
στωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτή-

των (μείωση 514), της μεταποίησης (μείωση
475) και στους νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας (μείωση 457). 

Οι μεγαλύτερες μειώσεις εγγεγραμμένων
ανέργων από το Σεπτέμβριο 2017 αναφέ-
ρονται στις Κατασκευές από 3845 σε 2638,
την Επισκευή Μηχανοκινήτων Οχημάτων
από 6549 σε 5536 και τη Δημόσια Διοίκηση
και Άμυνα Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφά-
λιση από 3468 σε 2260.

Μικρές μειώσεις αναφέρονται στη Γεωρ-
γία, Δασοκομεία και Αλιεία από 279 σε 263,
την Ενημέρωση και Επικοινωνία από 588 σε
551, στην Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινω-
νική Μέριμνα από 484 σε 479 και στις Τέ-
χνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία από 449 σε
448. n

Μείωση ανέργων το Σεπτέμβριο

Ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας αναφέρει ότι σύμ-
φωνα με το Άρθρο 21(1) του Περί Δι-

κηγόρων Νόμου (Κεφ. 2 όπως τροποποι-
ήθηκε μέχρι σήμερα) έχει καλέσει Γενική Συ-
νέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017,
στις 4.00 μ.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλής
Χρήσης, στο Υπουργείο Οικονομικών, με την
ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

(α) Εισαγωγή από το Γενικό Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας και Επίτιμο Πρόεδρο του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

(β) Σύντομη λογοδοσία από τον αιρετό
Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλ-
λόγου.

(γ) Γνωστοποίηση Νομικού Συμβουλίου.
Επισυνάπτεται.

(δ) Συνέχιση Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κανονισμοί. Επισυνάπτονται.

(ε) Τροποποίηση του Κανονισμού 16 των
περί Ελαχίστων ορίων αμοιβής των Ασκούν-
των Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέ-
σεις) με την προσθήκη της παραγράφου 4 ως
ακολούθως:

16(4) “Για σκοπούς περαιτέρω διευκόλυν-
σης και επιτάχυνσης των κανονισμών, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο δύναται να προχωρήσει
στο διορισμό και δεύτερης Επιτροπής.”

(στ) Εγκεκριμένοι λογαριασμοί.
(ζ) Διάφορα.
(η) Εκλογή αιρετού Προέδρου του Παγ-

κύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, για την πε-
ρίοδο που διαρκεί μέχρι της εκλογής νέου
Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν δι-
κηγόροι ασκούντες το επάγγελμα με δωδε-
καετή τουλάχιστο άσκησή του.

(θ) Εκλογή τεσσάρων δικηγόρων, ως
Μελών του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δι-

κηγορικού Συλλόγου, για την ίδια περίοδο,
και οι οποίοι πρέπει να είναι δικηγόροι
ασκούντες το επάγγελμα και ο ένας απ΄ αυ-
τούς πρέπει να έχει τουλάχιστο δεκαετή
άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

(ι) Εκλογή πέντε δικηγόρων, ως Μελών
του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγό-
ρων, για την ίδια περίοδο, και οι οποίοι πρέ-
πει να είναι δικηγόροι ασκούντες το επάγ-
γελμα και οι δύο απ΄ αυτούς πρέπει να έχουν
τουλάχιστο δεκαπενταετή άσκηση του δικη-
γορικού επαγγέλματος.

Υποψηφιότητες για οποιαδήποτε εκλογή
διενεργούμενη από τη Γενική Συνέλευση
υποβάλλονται προς το Συμβούλιο του Παγ-
κύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το αργό-
τερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι, της ιδίας ημέ-
ρας της προηγούμενης των εκλογών εβδο-
μάδος, δηλαδή μέχρι τις 12 μεσημέρι, της
Τετάρτης, 18 Οκτωβρίου 2017.

Εάν σε μισή ώρα από εκείνη που ορίστηκε
για τη Γενική Συνέλευση δεν σχηματισθεί
απαρτία τότε η Συνέλευση, σύμφωνα με την
επιφύλαξη στο εδάφιο (4) του άρθρου 21 του
περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2 όπως τροπο-
ποιήθηκε μέχρι σήμερα) θα αναβληθεί για
την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017, στις 4 μ.μ.,
και θα γίνει και πάλι στην Αίθουσα Πολλα-
πλής Χρήσης, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Επισύρεται η προσοχή όλων των ενδιαφε-
ρομένων στις σχετικές διατάξεις, και ιδιαί-
τερα στο άρθρο 21 του περί Δικηγόρων
Νόμου (Κεφ.2 όπως τροποποιήθηκε μέχρι
σήμερα). n

Κώστας Κληρίδης,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, 
Επίτιμος Πρόεδρος του Παγκύπριου  
Δικηγορικού Συλλόγου

Γενική Συνέλευση στις 25 Οκτωβρίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σε-
πτέμβριο 2017 αυξήθηκε κατά 0,28
μονάδες και έφτασε στις 98,76 μονά-

δες σε σύγκριση με 98,48 μονάδες τον Αύ-
γουστο 2017. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο
του 2016 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,4%, ενώ
για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2017 ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 0,7% σε σύγ-
κριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
(Πίνακας 1). 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτω-
βρίου 2016 - Σεπτεμβρίου 2017 σε σύγκριση

προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου
Οκτωβρίου 2015 - Σεπτεμβρίου 2016 πα-
ρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι μείωσης -1,6%
που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προ-
ηγούμενο δωδεκάμηνο. 

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2016, η
μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κα-
τηγορίες καταγράφηκε στα Γεωργικά Προ-
ϊόντα (-6,2%), ενώ σε σχέση με τον Αύγου-
στο του 2017 η μεγαλύτερη μεταβολή σημει-
ώθηκε στην κατηγορία του Ηλεκτρισμού
(-7,1%).

Ανάλυση μεταβολών
Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2016,

μείωση σημείωσαν οι κατηγορίες Τρόφιμα
και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,8%) και Αλ-
κοολούχα Ποτά και Καπνός (-2,6%) ενώ αύ-
ξηση καταγράφηκε στην κατηγορία Στέ-
γαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο
(2,4%) (Πίνακας 1).

Σε σχέση με τον Αύγουστο 2017, αύξηση

παρουσιάστηκε στην κατηγορία Ένδυση και
Υπόδηση (7,4%) (Πίνακας 1).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή πα-
ρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (6,4%)
(Πίνακας 1). n

Μικρή άνοδος Τιμαρίθμου το Σεπτέμβριο
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Διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης της ΣΚΤ 
για την περίοδο 1.7.2015 μέχρι 31.12.2016

ΗΕλεγκτική Υπηρεσία ανακοίνωσε
ότι διαβιβάστηκε στην Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) Έκθεση

αναφορικά με τον διαχειριστικό έλεγχο και
έλεγχο συμμόρφωσης της ΣΚΤ για την πε-
ρίοδο 1.7.2015 μέχρι 31.12.2016, η οποία
σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική κα-
λύπτει και μεταγενέστερα γεγονότα, μέχρι
την οριστικοποίηση της. Η Έκθεση κοινο-
ποιήθηκε στον Υπουργό Οικονομικών, στον
Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και
στην Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας.
Λόγω της συμπερίληψης του θέματος που
αφορά την απόφαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου για τη δωρεά παραχώρηση μετοχών
στους πελάτες της ΣΚΤ, η Έκθεση κοινοποι-
ήθηκε επίσης στον Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας και στον Έφορο Ελέγχου Κρα-
τικών Ενισχύσεων.

Προς το παρόν, λόγω της ιδιαίτερα ευαί-
σθητης πτυχής του θέματος, και μετά από
διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα, ο Γε-
νικός Ελεγκτής αποφάσισε ότι η Έκθεση θα
δημοσιοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2018.

Παρατίθεται πιο κάτω η εισαγωγή της Έκ-
θεσης η οποία περιλαμβάνει δημοσιευμένα
στοιχεία.
Α. Εισαγωγή
1. Ανακεφαλαιοποίηση Συνεργατικού
Πιστωτικού Τομέα (ΣΠΤ)

Με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής
Προσαρμογής που υπογράφηκε τον Απρίλιο
του 2013, το συνολικό έλλειμμα κεφαλαίου
των (τότε) Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυ-
μάτων (ΣΠΙ) υπολογίστηκε από την Κεν-
τρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στο €1,5
δις, με βάση τo δυσμενές σενάριο της
PIMCO. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση
της αποτίμησης από την PIMCO και την
αναγνώριση προβλέψεων ύψους €1,9 δις, η
ΣΚΤ είχε αρνητικά κεφάλαια -€0,3 δις στις
31.12.2013.

H Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ)
προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κε-
φαλαίου κατά €1,5 δις το οποίο καλύφθηκε
εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρα-
τία (ΚΔ) με την παροχή στην ΣΚΤ χρεογρά-
φου ισόποσης ονομαστικής αξίας του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ΕΜΣ), διάρ-
κειας 18 μηνών το οποίο κατά τη λήξη του
ανανεώνεται ή ανταλλάσσεται στο σύνολο
του με μετρητά. Μετά από αυτή την κεφα-
λαιακή ενίσχυση η προσαρμοσμένη καθαρή
θέση στις 31.12.2013 ανήλθε στο €1,2 δις.

Σύμφωνα με το περί της Ανακεφαλαιοποί-
ησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου/Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ)
Τροποποιητικό Διάταγμα του 2014, το πο-
σοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου
της KΔ στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ
ανερχόταν στο 99% και των υφιστάμενων
μετόχων της ΣΚΤ στο 1%. Την ίδια ώρα η
ΣΚΤ κατείχε το 99% των μετοχών των 18
εναπομείναντων ΣΠΙ που δημιουργήθηκαν
μέσω των συγχωνεύσεων των 93 ΣΠΙ, όπως
προνοείτο στο Πρόγραμμα Οικονομικής
Προσαρμογής.

Μετά από εποπτικό έλεγχο που διενήρ-
γησε το 2015 ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανι-
σμός (ΕΕΜ), η ΣΚΤ κλήθηκε να αυξήσει τις

προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενες χορη-
γήσεις κατά €471 εκ., αυξάνοντας τον δείκτη
προβλέψεων προς δάνεια με καθυστέρηση
πέραν των 90 ημερών στο 50%, με αποτέλε-
σμα ο Δείκτης Κύριων Ιδίων Βασικών Κεφα-
λαίων (CET1) να υποχωρήσει στο 12,01%.
Το Υπουργείο Οικονομικών, με τη σύμφωνη
γνώμη της Τρόικα αποφάσισε την ενίσχυση
των κεφαλαίων της ΣΚΤ με ένα επιπλέον κε-
φαλαιακό απόθεμα που δεν θα υπερέβαινε
τα €150 εκ. Όπως ανέφερε, αυτό θα έπρεπε
να γίνει πριν το τέλος του χρόνου, αφού την
1.1.2016 θα τίθετο σε ισχύ η οδηγία για την
εξυγίανση και ανάκαμψη των τραπεζών, που
προνοεί διαφορετική διαδικασία ανακεφα-
λαιοποίησης και ως εκ τούτου δεν θα επιτρε-
πόταν κρατική ενίσχυση προς την ΣΚΤ.

Στις 9.12.2015 κατατέθηκε στη Γενική Δι-
εύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΓΔΑΕΕ), αναθεωρημένο Σχέδιο
Αναδιάρθρωσης, το οποίο, καθώς και η χο-
ρήγηση των €175 εκ. (αντί €150 εκ. που είχε
αρχικά αποφασιστεί) εγκρίθηκαν από τη
ΓΔΑΕΕ στις 18.12.2015. Ως όρος για την έγ-
κριση του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανα-
διάρθρωσης ήταν η έκθεση αποτίμησης της
αξίας του ΣΠΤ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του
ημερ. 14.12.2015, αποφάσισε την ανακεφα-
λαιοποίηση της ΣΚΤ μέσω της αύξησης του
μετοχικού της κεφαλαίου αξίας €175 εκ., η
οποία θα καλυπτόταν εξ ολοκλήρου από το
Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (Ταμείο) με αν-
τάλλαγμα ισόποσης αξίας μετοχές. Προς
συμμόρφωση της πιο πάνω απόφασης του
Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικο-
νομικών έκδωσε Διάταγμα το οποίο ανέφερε
επιπρόσθετα των πιο πάνω, ότι η τιμή των
μετοχών θα προσδιοριζόταν με έκθεση απο-
τίμησης της αξίας του ΣΠΤ από ανεξάρτητο
οίκο, οι όροι εντολής του οποίου θα συμφω-
νούνταν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έκθεση αποτίμησης της αξίας του ΣΠΤ
διενεργήθηκε από ανεξάρτητο οίκο με βάση
την αρχή της αξίας των καθαρών περιουσια-
κών στοιχείων και σύμφωνα με τους όρους
που προνοούνταν στο πιο πάνω Διάταγμα,
ότι δηλαδή ο ΣΠΤ θα συνεχίσει να λειτουρ-
γεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρημα-
τοοικονομικής αναφοράς και χωρίς να λαμ-
βάνεται υπόψη η κρατική στήριξη και ότι η
αποτίμηση θα διενεργηθεί με βάση το άρθρο
36 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ για την ανά-
καμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων
και επιχειρήσεων επενδύσεων. Η σχετική έκ-
θεση ημερ. 31.3.2016, κατέδειξε ότι η δίκαιη
αξία του ΣΠΤ ανέρχετο μεταξύ €500 εκ. και
€625 εκ. Η Μονάδα Διαχείρισης, η οποία συ-
στάθηκε με Νόμο στο Υπουργείο Οικονομι-
κών με σκοπό τη διαχείριση της συμμετοχής
της ΚΔ στην ιδιοκτησιακή δομή των πιστω-
τικών ιδρυμάτων, απέστειλε στην ΓΔΑΕΕ
την τελική έκθεση αποτίμησης, καθώς και
σχετικό αίτημα όπως το εύρος της αξίας του
ΣΠΤ κυμανθεί μεταξύ της μέσης αξίας δη-
λαδή μεταξύ €560 εκ. και €625 εκ., αίτημα το
οποίο έγινε δεκτό με απόφαση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής ημερ. 27.4.2016.

Η χορήγηση των €175 εκ. έγινε τελικά
μέσω του Ταμείου, το οποίο, για τον σκοπό

αυτό, έλαβε δάνειο από το κράτος με το ίδιο
ποσό και με μηδενικό επιτόκιο, με την υπο-
γραφή διμερούς συμφωνίας ημερ.
18.12.2015, με εξαετή διάρκεια. Αναμένεται
ότι το Ταμείο με τις εισπράξεις των εισφο-
ρών των τραπεζών θα αποπληρώνει το κρά-
τος σταδιακά.

Με εισήγηση της Μονάδας Διαχείρισης,
μετά από σχετική διαβούλευση με την ΣΚΤ,
έγινε εισήγηση προς το Υπουργείο Οικονο-
μικών και την ΚΤΚ για υιοθέτηση της απο-
τίμησης στα €625 εκ. πριν την ανακεφαλαι-
οποίηση και στα €800 εκ. μετά την ανακε-
φαλαιοποίηση των €175 εκ., τον καθορισμό
του ποσοστού συμμετοχής του Ταμείου στη
μετοχική δομή του ΣΠΤ στο 21,875% και τη
μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών
από €1,28 σε €1,1155, καθώς και την έκδοση
νέων μετοχών προς το Ταμείο. Οι πιο πάνω
εισηγήσεις υιοθετήθηκαν με Διάταγμα του
Υπουργού ημερ. 6.5.2016, και έτσι το Ταμείο
έλαβε ως αντάλλαγμα 156.879.916 νέες με-
τοχές της ΣΚΤ, δηλαδή ποσοστό 21,875%, με
αποτέλεσμα το ποσοστό μετοχικού κεφα-
λαίου που κατέχει άμεσα το Κράτος να μει-
ωθεί στο 77,346%.

Επίσης, αποφασίστηκε η υποδιαίρεση των
υφιστάμενων μετοχών σε περίπου τέσσερις
(4) μετοχές για κάθε μία (1) μετοχή με νέα
ονομαστική αξία €0,28 ανά μετοχή. Δηλαδή
τον Απρίλιο του 2016 η αποτίμηση της αξίας
του Συνεργατισμού έδινε ποσό €800 εκ.

Επιπρόσθετα, το αναθεωρημένο Σχέδιο
Αναδιάρθρωσης επέβαλε ορισμένους αυ-
στηρούς περιορισμούς/στόχους στην ΣΚΤ.
Οι πρόνοιες του συμπεριλάμβαναν ενέργειες
που αφορούσαν στην πλήρη κεντροποίηση
των λειτουργιών και εργασιών των ΣΠΙ, τη
μείωση του αριθμού των υποκαταστημάτων
και υπαλλήλων, την απαγόρευση διανομής
μερίσματος και καταβολής φιλοδωρημάτων.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης της ΣΚΤ με τις πρόνοιες του αναθε-
ωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης θα ενερ-
γοποιηθεί σχετική πρόνοια του, για λειτουρ-
γική και νομική ενοποίηση όλων των 18 ΣΠΙ
και της ΣΚΤ ή για την ετοιμασία αναθεωρη-
μένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Σε σχέση με
τα πιο πάνω, η Επιτροπεία της ΣΚΤ σε συνε-
δρία της ημερ. 20.12.2016, αποφάσισε όπως
η ΣΚΤ προβεί, ως η αποδεχόμενη εταιρεία,
σε νομική συγχώνευση με τα 18 ΣΠΙ. Στις
30.12.2016, συγκλήθηκε Ειδική Γενική Συνέ-

λευση στην οποία εγκρίθηκε η πιο πάνω
απόφαση η οποία υλοποιήθηκε πρόσφατα,
τον Ιούλιο 2017.

Επιπλέον, σύμφωνα με το αναθεωρημένο
Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, η ΣΚΤ θα έπρεπε να
διασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις
μέχρι το τέλος του 2016, έτσι ώστε να είναι
δυνατή, από τον Ιούνιο 2017 και μέχρι τις
30.9.2018, η εισαγωγή της στο Χρηματιστή-
ριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μέσω αύξησης του
μετοχικού της κεφαλαίου, με την έκδοση με-
τοχών η αξία των οποίων ανέρχεται τουλά-
χιστον στο 25% του καταβληθέντος μετοχι-
κού κεφαλαίου. Στις 22.12.2016, η ΣΚΤ υπέ-
βαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το
ενημερωτικό δελτίο για εισαγωγή στο ΧΑΚ
6.036.120.911 συνήθων μετοχών ονομαστι-
κής αξίας €0,28 η κάθε μία, οι οποίες θα απο-
τελέσουν αντικείμενο εισαγωγής προς δια-
πραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ ή
στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ, εάν δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εισα-
γωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά.

Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία που
αφορούν την ΣΚΤ, όπως προκύπτουν από
τις οικονομικές της καταστάσεις, φαίνονται
στον πιο πάνω πίνακα.
2. Έλεγχος ΣΚΤ από την Ελεγκτική Υπη-
ρεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιο-
νομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014),
«επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη απαί-
τηση υποβολής εκθέσεων, δυνάμει οποιουδή-
ποτε άλλου σχετικού νόμου, κάθε οντότητα
Γενικής Κυβέρνησης, Αρχή Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, κρατικός οργανισμός και κρατική επι-
χείρηση υποβάλλει στον Υπουργό και στον
αρμόδιο Υπουργό τις ετήσιες οικονομικές κα-
ταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με
διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα,
εντός τεσσάρων (4) μηνών, μετά το τέλος
κάθε οικονομικού έτους» οι οποίες επί-
σης, «υποβάλλονται στον Γενικό Ελεγκτή για
έλεγχο εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά το
τέλος κάθε οικονομικού έτους». Σύμφωνα με
το άρθρο 2 του πιο πάνω Νόμου, ο όμιλος
της ΣΚΤ εμπίπτει στον ορισμό της «κρατικής
επιχείρησης» και επομένως πρέπει να ελέγ-
χεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρα-
τίας.

Συνέχεια στη σελ. 8
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Σε συνέχεια του πρώτου ελέγχου της Υπη-
ρεσίας μας στην ΣΚΤ για το έτος 2014 και
των σοβαρών παρατηρήσεων που προέκυ-
ψαν, η ΣΚΤ αρνήθηκε τον Ιανουάριο του
2016 να συνεργαστεί περαιτέρω, προβάλ-
λοντας επιχειρήματα αμφισβητώντας την
εξουσία και αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγ-
κτή της Δημοκρατίας να διεξαγάγει διαχει-
ριστικό έλεγχο στην ΣΚΤ. Κατόπιν σχετικής
εκτενούς συνάντησης με τη διεύθυνση και
τους νομικούς συμβούλους της ΣΚΤ ενώ-
πιον του Γενικού Εισαγγελέα και συζήτησης
όλων των εν λόγω επιχειρημάτων της ΣΚΤ,
αφού ο Γενικός Εισαγγελέας μελέτησε όλα
τα θέματα που εγέρθηκαν, ο ίδιος προσωπικά
γνωμάτευσε ξεκάθαρα σχετικά, και διευκρι-
νίστηκε, με τη γνωμάτευσή του ημερ.
30.8.2016, η φύση και έκταση της εξουσίας
του ελέγχου του Γενικού Ελεγκτή για την
ΣΚΤ, συμπεραίνοντας συγκεκριμένα ότι ο
Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει «όλα
τα δικαιώματα, εξουσίες και υποχρεώσεις που
έχει έναντι όλων των άλλων ελεγχομένων υπ’
αυτού οργανισμών».

Εντούτοις, ο έλεγχος για το έτος 2015 δεν
κατέστη δυνατός, καθώς η ΣΚΤ αρνήθηκε
να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν
για τη διεξαγωγή ελέγχου, με επιστολή μας
ημερ. 26.10.2016, τα οποία αφορούσαν σε

λήψη και εξέταση πρακτικών, προσλήψεις
και προαγωγές προσωπικού, μισθούς και
ωφελήματα, προκήρυξη και κατακύρωση
προσφορών και διάθεση ακινήτων.

Διενεργήθηκαν δύο επισκέψεις λειτουρ-
γών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην ΣΚΤ
για έναρξη διαχειριστικού ελέγχου (στις
26.10.2016 και 7.11.2016), ωστόσο, κατέλη-
ξαν και οι δύο σε αδιέξοδο, καθώς η ΣΚΤ
επέμενε στην απόφαση της για μη παραχώ-
ρηση οποιωνδήποτε στοιχείων πέραν των
ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών κα-
ταστάσεων κατά τις 31.12.2015 (της ΣΚΤ και
των 18 ΣΠΙ), πριν λάβει γνωμάτευση από
τους ιδιώτες νομικούς συμβούλους της. Επι-
σημαίνεται ότι ενώ οι εν λόγω οικονομικές
καταστάσεις είναι δημοσιευμένες στο διαδί-
κτυο, το αντίγραφο που μας δόθηκε ήταν
σφραγισμένο με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥ-
ΤΙΚΟ».

Για το θέμα ελέγχου της ΣΚΤ κατατέθηκε
από πολιτικό κόμμα στη Βουλή των Αντι-
προσώπων Πρόταση Νόμου για τροποποί-
ηση του περί Καταθέσεως Στοιχείων και
Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δη-
μοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002), ώστε να
εξαιρεθεί η ΣΚΤ και τα ΣΠΙ από τον έλεγχο
του Γενικού Ελεγκτή. Μετά την υποβολή αρ-
κετών τροπολογιών, η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων ψήφισε τροποποίηση του
Ν.113(Ι)/2002, ώστε να έχει εξουσία ο Γενι-
κός Ελεγκτής για διενέργεια διαχειριστικού
ελέγχου στην ΣΚΤ, αλλά με κάποιους περιο-
ρισμούς που η Βουλή έκρινε ορθό να θέσει.
Οι περιορισμοί αυτοί, που εν γένει δυσχε-
ραίνουν τον έλεγχο και συγκρούονται με
διεθνή πρότυπα ελέγχου, αφορούσαν κυ-
ρίως περιορισμούς στην πρόσβαση σε στοι-
χεία, πληροφορίες και πρακτικά στα οποία
ανεμπόδιστα έχει και θα συνεχίσει να έχει
πρόσβαση ο ιδιωτικός ελεγκτικός οίκος που
διενεργεί τον οικονομικό έλεγχο.

Επιπλέον, κατατέθηκε από το ίδιο κόμμα
ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και
δεύτερη Πρόταση Νόμου, η οποία αφορούσε
σε τροποποίηση του περί της Δημοσιονομι-
κής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαι-
σίου Νόμου, ώστε η ΣΚΤ να μην υπόκειται
στον οικονομικό έλεγχο του Γενικού Ελεγ-
κτή. Η πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε κατά
πλειοψηφία.

Ως εκ των πιο πάνω, με τη δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
της εν λόγω τροποποίησης του περί της Δη-
μοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονο-
μικού Πλαισίου Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής
δεν ασκούσε πλέον οικονομικό έλεγχο στην
ΣΚΤ, η οποία αυτομάτως έπαυσε να αποτε-
λεί ελεγχόμενο οργανισμό και άρα δεν τύγ-
χανε οποιασδήποτε εφαρμογής ο περί της
Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών
στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας
Νόμος.

Επισημαίνεται σχετικά ότι πολύ μεγάλες
και συστημικές κρατικές τράπεζες στην Ευ-
ρωζώνη, οι οποίες εποπτεύονται και από τον
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, ελέγχονται
επίσης πλήρως από τα αντίστοιχα Ανώτατα
Ελεγκτικά Ιδρύματα (Γενικό Ελεγκτή/Ελεγ-
κτική Υπηρεσία) της χώρας τους, οικονομικά
και διαχειριστικά, χωρίς οποιονδήποτε πε-

ριορισμό. Ο έλεγχος των κρατικών επιχειρή-
σεων από το Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα
προνοείται και από το Άρθρο 23 της Διακή-
ρυξης της Λίμα του Διεθνούς Οργανισμού
των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (IN-
TOSAI), η οποία τον Δεκέμβριο του 2011
αναγνωρίστηκε επίσημα στην 66η Γενική Συ-
νέλευση του ΟΗΕ με την έγκριση του Ψηφί-
σματος A/66/209 («Η προώθηση της αποδο-
τικότητας, του απολογισμού, της αποτελε-
σματικότητας και της διαφάνειας της
δημόσιας διοίκησης μέσω της ενίσχυσης των
Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων»).

Τελικά, στις 2.12.2016, η Βουλή των Αντι-
προσώπων ψήφισε νέα νομοθεσία με την
οποία τροποποίησε τον περί της Δημοσιο-
νομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμο, ώστε η ΣΚΤ να υπαχθεί εκ
νέου στον οικονομικό έλεγχο του Γενικού
Ελεγκτή. Ταυτόχρονα, τροποποίησε εκ νέου
τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πλη-
ροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημο-
κρατίας Νόμο, αίροντας τους περιορισμούς
που είχαν προηγουμένως τεθεί και θέτοντας
έναν νέο περιορισμό, ώστε ο Γενικός Ελεγ-
κτής να μην έχει εξουσία να ζητήσει άρση
τραπεζικού απορρήτου σε σχέση με οποιον-
δήποτε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται
στην ΣΚΤ και στα ΣΠΙ.
Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία
3. Σκοπός του ελέγχου

Σκοπός του ελέγχου αποτελεί η εξέταση
κατά πόσο η διοίκηση και διεύθυνση της
ΣΚΤ χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πό-
ρους της ΣΚΤ με οικονομικό, αποδοτικό και
αποτελεσματικό τρόπο και κατά πόσο ακο-
λουθούν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Αντι-
κείμενο του παρόντος ελέγχου ήταν μεταξύ
άλλων, θέματα προσλήψεων προσωπικού,
μισθοί και ωφελήματα προσωπικού και οι
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από την
ΣΚΤ.
4. Μεθοδολογία

4.1 Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί
Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομι-
κού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενι-
κός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο
στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύ-
πων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές
Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρε-

σίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται
από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών
(IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs)
που εκδίδει ο Οργανισμός Ανώτατων Ελεγ-
κτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος
είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πο-
λιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμ-
βουλευτικό καθεστώς προς τοΟικονομικό
και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

4.2 Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους
που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγ-
κτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες: τους οι-
κονομικούς ελέγχους (“financial audit”),
τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance
audit”) και τους  διαχειριστικούς ελέγ-
χους (“performance audit”). Για τους ελέγ-
χους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών
προτύπων που είναι κοινά, και αριθμός ελεγ-
κτικών προτύπων που αφορούν ειδικά την
κάθε κατηγορία ελέγχου.

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέ-
πεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω
προτύπων:

· ISSAI 100 - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου
για τον Δημόσιο Τομέα

· ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειρι-
στικού Ελέγχου 

· ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου
Συμμόρφωσης

Σημειώνεται ότι ο οικονομικός έλεγχος
(έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων)
διεξάγεται από ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο.

4.3 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύ-
που ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμ-
βάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πρά-
ξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρι-
σης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον
οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται
κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και απο-
τελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετά-
ζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των
πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει
την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού απο-
τελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους
και η αρχή της αποτελεσματικότητας εξετά-
ζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.
Το Πρότυπο αναφέρει επίσης ότι, για τον κα-
θορισμό της σημαντικότητας στους ελέγ-

Συνέχεια από σελ. 7
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χους αυτούς, ο ελεγκτής λαμβάνει επίσης
υπόψη το τι είναι κοινωνικά ή πολιτικά ση-
μαντικό, και όχι μόνο την οικονομική πτυχή.
Όπως επί λέξει αναφέρεται «in performance
audit, materiality by monetary value may, but
need not, be a primary concern. In defining
materiality, the auditor should consider also
what is socially or politically significant and
bear in mind that this varies over time and de-
pends on the perspective of the relevant users
and responsible parties».

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την
τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονο-
μικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιο τους αξιο-
λογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας,
συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα οι-
κονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή
κανονιστικά μέσα που είναι αναγκαία για
την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα πα-
ραδοτέα), των αποτελεσμάτων (οι επιδρά-
σεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέ-
κτες) και του αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες
αλλαγές στην κοινωνία).

4.4 Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται
από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να
διεξαχθούν ως ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως
μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός διαχειρι-
στικού ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκο-
πούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι
ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις

αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές
και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη
συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας,
των κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενι-
κές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής δια-
χείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιω-
ματούχων. Σύμφωνα με το Πρότυπο, αν ο
έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται ως
μέρος διαχειριστικού ελέγχου, τότε η συμ-
μόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κα-
νόνες θεωρείται μία από τις παραμέτρους
της οικονομίας, απόδοσης και αποτελεσμα-
τικότητας, εφόσον η μη συμμόρφωση μπο-
ρεί να επιφέρει (ή να αιτιολογήσει) τη μη επί-
τευξη των ελεγχόμενων στόχων.

4.5 Η λήψη των απαραίτητων για την πα-
ρούσα έρευνα στοιχείων έγινε στη βάση των
προνοιών του περί της Καταθέσεως Στοι-
χείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγ-
κτή της Δημοκρατίας Νόμου ο οποίος παρέ-
χει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να
ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περι-
λαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορ-
φής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές
ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπο-
ρούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση

του έργου του. Παραταύτα, θα πρέπει να
αναφερθεί, ότι ο έλεγχος μας στην ΣΚΤ διε-
ξήχθη με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία, αφού
αντί να έχουμε απεριόριστη πρόσβαση στα
πρακτικά των συνεδριάσεων των διάφορων
επιτροπών και στους φακέλους των διάφο-
ρων προς εξέταση διαγωνισμών, η ΣΚΤ επέ-
μενε σε μία διαδικασία «ζητώ και λαμβάνω»,
δηλαδή η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητούσε στοι-
χεία για ένα προς εξέταση θέμα, η ΣΚΤ απο-
φάσιζε η ίδια ποια στοιχεία είναι σχετικά με
το προς εξέταση θέμα και διαβίβαζε στην
Ελεγκτική Υπηρεσία αντίγραφο των στοι-
χείων αυτών.

Η 66η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέ-
κρινε τον Δεκέμβριο του 2011 το Ψήφισμα
A/66/209 «Η προώθηση της αποδοτικότη-
τας, του απολογισμού, της αποτελεσματικό-
τητας και της διαφάνειας της δημόσιας διοί-
κησης μέσω της ενίσχυσης των Ανωτάτων
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων». Το πιο πάνω ψήφι-
σμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απο-
τελεί την κατάληξη των προσπαθειών του
INTOSAI να ενισχύσει τη θέση των Ανώτα-
των Ελεγκτικών Ιδρυμάτων, με επίσημη ανα-
γνώριση από τα Ηνωμένα Έθνη της Διακή-
ρυξης της Λίμα του INTOSAI, επί των Κα-
τευθυντηρίων Γραμμών για τις Αρχές που
διέπουν τον Έλεγχο και της Διακήρυξης του
Μεξικού, για την ανεξαρτησία των Ανώτα-
των Ελεγκτικών Ιδρυμάτων.

Η Διακήρυξη του Μεξικού αποτελεί ου-
σιαστικά το Πρότυπο ISSAI 10, στο οποίο
καθορίζονται οι ακόλουθες θεμελιώδεις
αρχές ανεξαρτησίας των ΑΕΙ:

«Core principles on SAI Independence are
the following:

1. The existence of an appropriate and ef-
fective constitutional/statutory/legal frame-
work and the de facto application provisions
of this framework

2. The independence of SAI heads and
members of collegial institutions, including se-
curity of tenure and legal immunity in the nor-
mal discharge of their duties

3. A sufficiently broad mandate and full dis-
cretion, in the discharge of SAI functions

4. Unrestricted access to information
5. The rights and obligation to report on

their work
6. The freedom to decide the content and

timing of audit reports and to publish and dis-
seminate them

7. The existence of effective follow-up mech-
anisms on SAI recommendations

8. Financial and managerial/administrative

autonomy and the availability of appropriate
human, material and monetary resources»

Η θεμελιώδης αρχή αρ. 4, αφορά στην
απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση
και στην περίπτωση του παρόντος ελέγχου
η αρχή αυτή δεν πληρείται. Τούτο επηρεάζει
μεταξύ άλλων τη διασφάλιση του κριτηρίου
της πληρότητας των πληροφοριών. Με βάση
τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, ως κριτήρια
ορίζονται τα μέτρα σύγκρισης που χρησιμο-
ποιούνται για την αξιολόγηση ή την επιμέ-
τρηση του υποκείμενου θέματος, συμπερι-
λαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, των μέ-
τρων σύγκρισης για την παρουσίαση και τις
γνωστοποιήσεις. Τα κριτήρια, για να είναι
κατάλληλα, θα πρέπει να παρουσιάζουν Συ-
νάφεια (Relevance), Πληρότητα (Complete-
ness), Αξιοπιστία (Reliability), Ουδετερό-
τητα (Neutrality) και Κατανοητότητα (Un-
derstandability).

Συνεπώς, διατηρούμε ως Ελεγκτική Υπη-
ρεσία επιφυλάξεις ως προς την πληρότητα
των πληροφοριών που μας έχουν δοθεί από
την ΣΚΤ. Ήδη, σε μία περίπτωση, διαπιστώ-
σαμε, μάλλον τυχαία, ότι τα πρακτικά συνε-
δριάσεων επιτροπής που μας είχαν σταλεί
δεν ήταν πλήρη. Ενδεχομένως να υπάρχουν
και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Τούτο μπορεί
να έχει επηρεάσει τα ευρήματα μας, υπό την
έννοια ότι μπορεί, στα υπό εξέταση θέματα,
να υπάρχουν στοιχεία που δεικνύουν χρήση
πόρων κατά μη οικονομικό, μη αποδοτικό ή
μη αποτελεσματικό τρόπο, ή μη συμμόρ-
φωση με τις γενικές αρχές χρηστής χρημα-

τοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφο-
ράς δημοσίων αξιωματούχων τα οποία να
μην κατέστη δυνατό να εντοπιστούν κατά
τον έλεγχο.

4.6 Ο παρών έλεγχος ολοκληρώθηκε τον
Ιούνιο του 2017. Στις 7 Ιουλίου 2017 απο-
στείλαμε στην ΣΚΤ προσχέδιο ειδικής έκθε-
σης μας. Λάβαμε τα σχόλια της ΣΚΤ στις 11
Αυγούστου 2017. Την ίδια περίοδο προέκυψε
το θέμα συνεργασίας της ΣΚΤ με την ισπα-
νική εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμε-
νων χορηγήσεων και ακινήτων Altamira το
οποίο επίσης, λόγω της σημαντικότητας του,
περιλάβαμε στην παρούσα έκθεση. Επί ανα-
θεωρημένου προσχεδίου της Έκθεσης που
αποστείλαμε στην ΣΚΤ στις 31 Αυγούστου
2017, λάβαμε σχόλια στις 12 Σεπτεμβρίου
2017.
Γ. Ευρήματα
5. Οι επιδόσεις της ΣΚΤ

Τον Οκτώβριο του 2014, η ίδια η ΣΚΤ ανα-
κοίνωσε ότι, μετά από διαβούλευση με την
Κεντρική Τράπεζα, είχαν επιλεγεί συγκεκρι-
μένοι κύριοι δείκτες απόδοσης για τον 
Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα (ΣΠΤ), συμ-
περιλαμβανομένων των μεσοπρόθεσμων
στόχων, που αντιπροσωπεύουν τις προτε-
ραιότητες του ΣΠΤ. Οι δείκτες αυτοί δημο-
σιεύονται σε τριμηνιαία βάση, προκειμένου
το κοινό να αξιολογεί την πρόοδο του Σχε-
δίου Αναδιάρθρωσης και τις οικονομικές επι-
δόσεις. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Έκθεση για τη συνοχή και συζήτηση 
για τα ταμεία μετά το 2020

Κομισιόν: Αντιμετώπιση 
αντιεμβολιαστικών κινημάτων

Το ρόλο της ως αρωγός προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αντιεμβολιαστικών
κινημάτων αλλά και γενικότερα των δράσεων πρόλη-
ψης  ενισχύει η Κομισιόν, προωθώντας την  ανάπτυξη
πρωτοβουλίας που θα στοχεύει στην ενίσχυση των εμ-
βολιασμών, αλλά και τις ΜΚΟ που διεκδικούν βραβείο
για τη δράση τους στον τομέα. Όπως ανακοίνωσε ο Ευ-

ρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Βιτένις Αντριουκάιτις στο
περιθώριο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Υγεία του Gastein, ανάμεσα στους διεκδικητές
βρίσκεται και μια ελληνική ΜΚΟ.

Αναφερόμενος στα δύο πεδία δράσης που έχει επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μι-
κροβιακή αντοχή και τον εμβολιασμό, ο κ. Αντριουκάιτις εστίασε στο θέμα της αύξησης της
εμβολιαστικής κάλυψης και της καταπολέμησης της διστακτικότητας προς τα εμβόλια.

Σε αυτή την κατεύθυνση ανακοίνωσε πρωτοβουλία προώθησης του εμβολιασμού, που
πρόκειται να αναλάβει η Κομισιόν από τον επόμενο χρόνο. Στόχος της θα είναι η ενίσχυση
των κρατών-μελών στην προσπάθεια αύξησης των εμβολιασμών, η αντιμετώπιση της δι-
στακτικότητας, μέρος της οποίας είναι και το αντιεμβολιαστικό κίνημα και η βελτίωση της
παραγωγής και της διάθεσης των εμβολίων.

Ερωτηθείς δε από δημοσιογράφο που συμμετείχε στην ελληνική αποστολή στο Gastein,
για το πως θα διασφαλιστεί η εφαρμογή των προτεραιοτήτων στην Υγεία που προωθεί η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ειδικά σε χώρες με δημοσιονομικούς περιορισμούς, όπως η Ελλάδα, ο κ.
Αντριουκάιτις απάντησε πως προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ανθεκτικότητας, της
προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, ανεξαρτήτως των οικονο-
μικών συνθηκών.

Στη συνέντευξη τύπου που έκλεισε το Φόρουμ του Gastein, ο Βιτένις Αντριουκάιτις ανα-
κοίνωσε και τον κατάλογο των 10 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που προκρίθηκαν στην
επόμενη φάση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο ΜΚΟ στην Υγεία.

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) ιδρύθηκε το 2011
υπό την αιγίδα της Α’ & Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Το όραμα του CLEO
ήταν η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-
σιών υγείας. n

Η έκθεση για τη συνοχή, η οποία αναλύει την τρέχουσα κα-
τάσταση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της
ΕΕ, εξετάζει την Ένωση με μεγεθυντικό φακό: Η οικονομία της
Ευρώπης ανακάμπτει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν απο-
κλίσεις μεταξύ και εντός των κρατών μελών.

Οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι κάτω
από τα προ της κρίσης επίπεδα, αλλά οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη χρειάζονται περισ-
σότερη υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στο έγ-
γραφο προβληματισμού για το μέλλον των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ· την ψηφιακή
επανάσταση, την παγκοσμιοποίηση, τις δημογραφικές αλλαγές και την κοινωνική συνοχή,
την οικονομική σύγκλιση και την κλιματική αλλαγή.

Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κα Corina Creţu, δήλωσε: «Η έκθεση δείχνει σαφώς
ότι η Ένωσή μας χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή. Μολονότι η κρίση τελείωσε, είναι σαφές ότι
άφησε πληγές σε πολλές περιφέρειες..»

Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Ερ-
γατικού Δυναμικού, κα Marianne Thyssen, παρατήρησε: «Η έκθεση για τη συνοχή του 2017
δείχνει ότι για να είναι βιώσιμη η τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη απαιτούνται σημαντικές
επενδύσεις.»

Η έκθεση δεν προδικάζει την τελική πρόταση της Επιτροπής, αλλά τροφοδοτεί τη συζή-
τηση σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020. Προτείνει μια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ
που να εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς: να τιθασεύει την παγκοσμιοποίηση, να μην απο-
κλείει κανέναν και να υποστηρίζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Μια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, η οποία: Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η πολιτική συνοχής
απέφερε αποτελέσματα σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και αποτέλεσε σημαντική πηγή επεν-
δύσεων. Δημιούργησε άμεσα 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ τα τελευταία 10 χρό-
νια, καθώς πραγματοποιήθηκαν εν προκειμένω αναπτυξιακές δημόσιες επενδύσεις σε πολλά
κράτη μέλη.

Η έκθεση για τη συνοχή δείχνει ότι οι περιφέρειες αναπτύσσονται, αλλά όχι με τον ίδιο
ρυθμό. Ορισμένες έχουν υποστεί το κόστος της παγκοσμιοποίησης χωρίς να έχουν ακόμη
αποκομίσει τα οφέλη της, συχνά με σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και αδυναμία επί-
τευξης βιομηχανικού μετασχηματισμού. 

Στις αρχές του 2018 θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της πολιτι-
κής για τη συνοχή. Τον Μάιο του 2018 θα υποβληθεί η πρόταση της Επιτροπής για το πο-
λυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και θα ακολουθήσουν οι προτάσεις για την πολιτική
συνοχής μετά το 2020. n

Πρώτο βήμα για το Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο

Ευρεία συναίνεση προς την κατεύθυνση της αναβάθ-
μισης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε-
ρότητας (ΕΜΣ), προς την κατεύθυνση ενός Ευρωπαϊ-
κού Νομισματικού Ταμείου, καταγράφηκε στη διάρκεια
της πρώτης γενικής συζήτησης στο Εurogroup.

Ειδικότερα, σε σχέση με τις αλλαγές στην Ευρωζώνη,
η συζήτηση για τον ρόλο του ΕΜΣ σηματοδότησε και
την επίσημη έναρξη της διαδικασίας για την εμβάθυνση

της ΟΝΕ, η οποία θα επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες, ενώ στόχος είναι η λήψη των απο-
φάσεων μέχρι τον Ιούνιο του 2018.

Η εξέλιξη της συζήτησης επί της αρχής ήταν αναμενόμενη, δεδομένου ότι όλες οι χώρες
συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας έχουν ταχθεί υπέρ της αύξησης των αρμοδιοτή-
των του ΕΜΣ. Όλοι θέλουν να εξελιχθεί σε ένα είδος Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου,
άσχετα ποια θα είναι η τελική ονομασία του.

Ο κ. Ντέισελμπλουμ κατέγραψε ευρεία συναίνεση στο να παίξει ο ΕΜΣ έναν ρόλο εγ-
γυητή στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης και ειδικότερα για το ταμείο εκκαθάρισης τρα-
πεζών, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για την εγγύηση των καταθέσεων.

Είπε επίσης ότι όλες οι χώρες συμφωνούν με την ιδέα να παίζει ο ΕΜΣ μεγαλύτερο ρόλο
πέρα από τη διαχείριση και στην πρόληψη των κρίσεων στην Ευρωζώνη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βασιστεί στη πρόσφατη συζήτηση και σε αυτές που θα ακο-
λουθήσουν τον επόμενο μήνα, προκειμένου να ετοιμάσει στις 6 Δεκεμβρίου μια δέσμη προ-
τάσεων για την εμβάθυνση της ΟΝΕ, στις οποίες θα κάνει λεπτομερή αναφορά και για το
μελλοντικό ρόλο του ΕΜΣ.

Η Κομισιόν, εκτός από τον ρόλο του ΕΜΣ, θα υποβάλει προτάσεις, μεταξύ άλλων, για τη
δημιουργία ενός ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού της Ευρωζώνης στον προϋπολο-
γισμό της Ε.Ε. που: 1) θα παρέχει συνδρομή για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων με βάση το πρόγραμμα στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής,
2) θα έχει μια σταθεροποιητική λειτουργία, 3) θα αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας για την
Τραπεζική Ένωση και  4) θα λειτουργεί ως μέσο σύγκλισης για την παροχή προενταξιακής
συνδρομής στα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν προς το παρόν στο ευρώ.

Από την πλευρά του ο επίτροπος Μοσκοβισί ανέφερε ότι η Επιτροπή στηρίζει τη μετα-
τροπή του ΕΜΣ σε ΕΝΤ, ωστόσο τον θέλει εντός του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου και όχι
διακυβερνητικό όργανο, προκειμένου να λογοδοτεί στην Ευρωβουλή και να λειτουργεί με
διαφάνεια. n

Επιβολή φόρου σε Facebook, Amazon
και σε διαδικτυακές αγορές

Προτάσεις για την επιβολή φόρου σε παγκόσμιους διαδι-
κτυακούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη
αλλά δεν έχουν την έδρα τους εκεί, όπως είναι το Facebook, η
Amazon, το AirBnb, κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής είναι να
εξασφαλιστεί μία «συνεκτική προσέγγιση της ΕΕ για τη φορολό-

γηση της ψηφιακής οικονομίας που θα στηρίζει τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής για
την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και τη διασφάλιση της δίκαιης και αποτελε-
σματικής φορολόγησης όλων των εταιριών».

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται φόρος σε διαδικτυακές αγορές εταιρειών που έχουν την
φορολογική έδρα τους εκτός ΕΕ ή φόρος στα έσοδα που προέρχονται από ψηφιακές υπη-
ρεσίες ή διαφήμιση.

«Οι προτάσεις της Επιτροπής βασίζονται στην αρχή ότι οι εταιρείες πρέπει να φορολο-
γούνται εκεί που λαμβάνει χώρα η οικονομική δραστηριότητά τους» δήλωσε ο αντιπρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόφσκις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου, όπου παρουσίασε την ατζέντα της Κομισιόν για τη «δίκαιη και αποτελεσματική φο-
ρολόγηση της ψηφιακής οικονομίας».

Τα παραδοσιακά καταστήματα φορολογούνται στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούν-
ται και το ίδιο πρέπει να γίνει για τα καταστήματα που έχουν ψηφιακή παρουσία στην ΕΕ,
τα οποία, μεταξύ του 2008 και του 2016, είχαν έσοδα ηλεκτρονικού εμπορίου κατά 32% κατά
μέσο όρο ετησίως. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τα έσοδα σε ολόκληρο τον τομέα λιανι-
κής της ΕΕ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο μόλις 1% ετησίως.

Ο κ. Ντομπρόφσκις υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
καθώς τα μονομερή μέτρα από τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του προβλήματος απει-
λούν να δημιουργήσουν νέα εμπόδια και κενά στην ενιαία αγορά. Ειδικότερα, αναφέρθηκε
σε πρόσφατα μέτρα που έχουν λάβει οι διάφορες κυβερνήσεις της ΕΕ, προκειμένου να φο-
ρολογήσουν εταιρείες, όπως είναι το Uber ή το AirBnB.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η προ-
ώθηση μίας θεμελιώδους μεταρρύθμισης των διεθνών φορολογικών κανόνων, η οποία θα
εξασφάλιζε μία καλύτερη σχέση μεταξύ της αξίας και της φορολόγησης. Ως εκ τούτου, στό-
χος της Επιτροπής είναι, παρά τις διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομίες της ΕΕ μεταξύ
τους, τα κράτη-μέλη να συγκλίνουν σε μία «ισχυρή και φιλόδοξη» κοινή θέση. n



τΕτΑΡτη 18 ΟκτΩΒΡιΟυ 2017 11

AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Ο Μακρόν ετοιμάζεται να επιβάλει
ΕΝΦΙΑ στους Γάλλους

Έντονες διαμαρτυρίες από τις δεξιές και τις αριστερές πτέ-
ρυγες της γαλλικής Βουλής ξεσήκωσε η ρύθμιση για τη φο-
ρολόγηση των ακινήτων που θα περιληφθεί στον πρώτο προ-
ϋπολογισμό της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν.

Την περασμένη Πέμπτη οι βουλευτές της αρμόδιας Επι-
τροπής ενέκριναν την αντικατάσταση του Φόρου Αλληλεγ-
γύης που επιβάρυνε μόνο 351.000 γαλλικά νοικοκυριά με κι-
νητή και ακίνητη περιουσία άνω των 1,3 εκατ. ευρώ από έναν
ενιαίο Φόρο επί της Ακίνητης Περιουσίας, που θα επιβαρύνει

όλους τους ιδιοκτήτες!
Οι εισηγητές του μέτρου ισχυρίζονται ότι πιθανή εφαρμογή του στην Ιταλία θα ισοδυνα-

μούσε με μείωση του δημόσιου χρέους της από το 133,1% στο 93,1%!
Δεν μπορεί να μη σκεφθεί κανείς ότι δεν είναι ο ελληνικός ΕΝΦΙΑ που ενέπνευσε τη γαλ-

λική κυβέρνηση να προτείνει τη φορολόγηση όλων των ακινήτων αντί της φορολόγησης
της μεγάλης ακίνητης και κινητής περιουσίας που ισχύει σήμερα στη Γαλλία. Διότι ο νέος
φόρος θα αντικαταστήσει και τη φορολόγηση των κινητών αξιών και των επενδύσεων σε με-
τοχές, ομόλογα και άλλες αξίες, την οποία περιλαμβάνει ο υπό κατάργηση Φόρος Αλλη-
λεγγύης που καταβάλλουν τα πιο ευκατάστατα οικονομικώς νοικοκυριά της Γαλλίας.

Εν τω μεταξύ η δεξαμενή σκέψης France Stratégie προτείνει ως λύση στο πρόβλημα υπερ-
χρέωσης των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου την αλλαγή του καθεστώτος προστασίας της
ιδιοκτησίας.

«Καθώς οι χώρες του Βορρά δύσκολα θα συναινέσουν στην αμοιβαιοποίηση των ευρω-
παϊκών χρεών, ένα υπερχρεωμένο κράτος θα μπορούσε εναλλακτικά να εξισορροπήσει δη-
μοσιονομικά μεταφέροντας σε αυτό πόρους από τον ιδιωτικό τομέα» αναφέρει η France
Stratégie. Και εξηγεί ότι «το κράτος μπορεί να ανακηρυχθεί συνιδιοκτήτης όλων των δομη-
μένων για κατοικία εκτάσεων σε ένα καθορισμένο ποσοστό της αξίας τους και το νέο αυτό
δικαίωμα ιδιοκτησίας να είναι μη μεταβιβάσιμο» προτείνουν οι συντάκτες της μελέτης του
France Stratégie.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα μπορεί να εξαγοράσει το μερίδιο που κατ’ ουσίαν δημεύθηκε
από το κράτος, θα μπορεί όμως και να μην το εξαγοράσει. Στην περίπτωση αυτή το κράτος
θα ρευστοποιήσει το μερίδιό του όταν το ακίνητο μεταβιβαστεί είτε σε κάποιον αγοραστή
είτε στους κληρονόμους του ιδιοκτήτη. n

Π. Τόμσεν: Το ΔΝΤ δεν ζητά πρόσθετα
μέτρα από την Ελλάδα

Με δηλώσεις αρχικά της Κριστίν Λαγκάρντ και στη
συνέχεια του διευθυντή Ευρώπης Πολ Τόμσεν, το Τα-
μείο κατέστησε σαφές ότι δεν ζητεί από την ελληνική
κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα.

Τη διαβεβαίωση αυτή επανέλαβε ο διευθυντής Ευ-
ρωπαϊκών Υποθέσεων του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν, σε συ-
νέντευξη Τύπου και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι το
ΔΝΤ εκτιμά πως στόχος του πρωτογενούς πλεονά-

σματος 2,2% του ΑΕΠ, που το ίδιο έχει θέσει για το 2018, θα επιτευχθεί.
Απέφυγε ωστόσο να αναφερθεί σε ζητήματα τα οποία αφορούν στην επόμενη αξιολόγηση.

Αρκέστηκε να αναφέρει ότι η αποστολή του ΔΝΤ θα πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα
προκειμένου να εξεταστούν τα ζητήματα που προβλέπονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης.

Για το ζήτημα του Δημόσιου Χρέους υπογράμμισε, ότι θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό οι Ευ-
ρωπαίοι δανειστές να εξειδικεύσουν τα μέτρα ελάφρυνσης. Αναφορικά με το ζήτημα των ελ-
ληνικών τραπεζών, ο κ. Τόμσεν χαρακτήρισε εποικοδομητική τη στάση που έχει κρατήσει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία προτίθεται να προχωρήσει στη διενέργεια άσκησης
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) των ελληνικών τραπεζών, που δεν θα συ-
νοδεύεται όμως από τον συνολικό έλεγχο του ενεργητικού τους.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ένα πολύ υψηλό απόθεμα μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Το ΔΝΤ επιθυμεί να διασφαλίσει, όπως είπε, ότι πριν από το
τέλος του προγράμματος οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν υιοθετήσει μία αξιόπιστη στρατη-
γική για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αναφερόμενος στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο κ. Τόμσεν υποστήριξε ότι η οικονομία βρί-
σκεται σε πολύ καλή κατάσταση, γεγονός που φαίνεται στην επί τα βελτίω αναθεώρηση των
προβλέψεων για την ανάπτυξη στο 2,1% για φέτος και στο 1,9% για την επόμενη χρονιά.

Χαρακτήρισε μάλιστα την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας κοινωνικά δίκαιη, καθώς,
όπως είπε, γίνεται με όρους ίσης διανομής. Υποστήριξε ωστόσο, ότι η ανεργία (9%) διατη-
ρείται σε υψηλό επίπεδο.

Ο ίδιος άσκησε κριτική στις χώρες εκείνες που πιέζουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
να εγκαταλείψει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, υποστηρίζοντας ότι είναι αναγκαία
η εξομάλυνση της νομισματικής πολίτικής, απαιτείται ωστόσο όπως είπε να συνεχιστεί η
συγκεκριμένη πολιτική. n

Νέα διεθνή κρίση λόγω εκτόξευσης 
χρέους του G20 «βλέπει» το ΔΝΤ

Το χρέος που έχουν συσσωρεύσει οι 20 με-
γαλύτερες οικονομίες του πλανήτη (G20)
ανήλθε στα τέλη του 2016 στα 135 τρισ. δο-
λάρια, ξεπερνώντας το επίπεδο όπου είχε φτά-
σει πριν από την κρίση του 2007, και θα μπο-
ρούσε να πυροδοτήσει την επόμενη κρίση,
προειδοποίησε το ΔΝΤ, παρουσιάζοντας την
εξαμηνιαία έκθεση για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα. Ήδη, εταιρείες και καταναλω-
τές δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τα χρέη

τους και η κατάσταση θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς βρισκόμαστε σε φάση ανό-
δου των επιτοκίων δανεισμού.

«Ενώ η θάλασσα φαίνεται ακύμαντη, κάτω από την επιφάνειά της υπάρχουν προβλήματα
που αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την ανάκαμψη», τό-
νισε ο Τομπίας Άντριαν, επικεφαλής του τμήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας του ΔΝΤ.
Οι καλές εποχές έχουν καλλιεργήσει έναν «εφησυχασμό» που οδήγησε σε υπερβολές, πρό-
σθεσε ο Άντριαν, αναφερόμενος στη χαλαρή νομισματική πολιτική των τραπεζών, στην προ-
σπάθεια των επενδυτών να βρουν υψηλότερες αποδόσεις μέσω πιο παράτολμων επενδύ-
σεων και στην απουσία μεταβλητότητας στις αγορές. Αν συνεχιστεί η συσσώρευση χρεών,
αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρίση που θα περιόριζε το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 1,7%, αν
υποχωρούσαν τα χρηματιστήρια κατά 15% και αν μειωνόταν η αξία των κατοικιών κατά 9%,
προειδοποιεί το ΔΝΤ.

Στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν την οικονομία, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες
μείωσαν σε σχεδόν μηδενικό επίπεδο τα επιτόκια δανεισμού και, πραγματικά, κατάφεραν να
οδηγήσουν σε ανάκαμψη τις τιμές των μετοχών και των ακινήτων. Ωστόσο, τα χαμηλά επι-
τόκια δανεισμού αποτέλεσαν ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά αλλά και τις κυ-
βερνήσεις να αυξήσουν τον δανεισμό τους. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν σε μεγάλο βαθμό ο
σκοπός της ποσοτικής χαλάρωσης, ωστόσο οδήγησε στην αύξηση του χρέους μη χρηματο-
πιστωτικών εταιρειών, νοικοκυριών και κυβερνήσεων στις χώρες του G20 στο επίπεδο των
135 τρισ. δολαρίων ή στο 235% του ΑΕΠ, δηλαδή υψηλότερο απ’ ότι ήταν το 2006. Κατά το
ΔΝΤ οι ανεπτυγμένες οικονομίες και η Κίνα ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την αύξηση
του χρέους, ενώ το 1/3 των 80 τρισ. δολαρίων που προστέθηκαν στο χρέος του G20 από το
2006 προήλθε από τις ΗΠΑ και από την Κίνα. n

Οι προτάσεις της Κομισιόν 
για τη θωράκιση των τραπεζών

Έπειτα από δύο χρόνια άκαρπων συζητήσεων μεταξύ
των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. για το φιλόδοξο σχέδιο
θωράκισης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τις προτάσεις της για την
ασφάλιση των καταθέσεων και για τις προβλέψεις έναντι
μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Δεδομένης της σταθερής άρνησης της Γερμανίας να
επωμισθούν οι τράπεζές της τις ευθύνες για τα προβλήματα των τραπεζών άλλων χωρών
της Ε.Ε., η Κομισιόν εναποθέτει την ευθύνη για την ασφάλιση των καταθέσεων κυρίως στις
εθνικές αρχές.

Το θέμα αφορά την ασφάλιση όλων των καταθέσεων έως 100.000 ευρώ για την περίπτωση
πτώχευσης τράπεζας και τη δυνατότητα αυτή να παρέχεται από έναν πανευρωπαϊκό μηχα-
νισμό με τη συνδρομή όλων των τραπεζών της Ε.Ε. Η σχετική πρόταση της Κομισιόν προ-
βλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS) θα παρεμβαίνει μόνον
όταν τα εθνικά συστήματα έχουν εξαντλήσει όλους τους πόρους τους για να αποζημιώσουν
τους καταθέτες.

Το EDIS θα παρέχει στις εθνικές αρχές μόνον δάνεια που θα αντιπροσωπεύουν ένα τμήμα
της ζημίας, που θα ανέρχεται αρχικά στο 30% και θα αυξάνεται σταδιακά μέχρις ότου φτά-
σει στο 90% το 2021. Εν συνεχεία, το EDIS θα καλύπτει άμεσα τις ζημίες που θα έχουν υπο-
στεί οι καταθέτες μόνον μερικώς, και τη μεγαλύτερη ευθύνη θα εξακολουθούν να φέρουν οι
εθνικές αρχές.

Σε ότι αφορά τη χρονική στιγμή έναρξης της δεύτερης φάσης, θα εξαρτηθεί από το πόσο
γρήγορα θα εξυγιάνουν οι τράπεζες τους ισολογισμούς τους και θα απαλλαγούν από τα κόκ-
κινα δάνεια. Η αντίδραση ήταν άμεση από το γερμανικό τραπεζικό λόμπι DK, που χαρα-
κτήρισε τις προτάσεις της Κομισιόν «οριακή πρόοδο» και ζήτησε να έχουν ληφθεί μέτρα για
την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών προτού τεθεί σε εφαρμογή η πρώτη φάση
του σχήματος.

Σε ότι αφορά το ακανθώδες θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ανέρχονται σε
περίπου 1 τρισ. ευρώ, η Κομισιόν προτίθεται να παρουσιάσει τις προτάσεις της την άνοιξη
του 2018. Σε αυτές θα συμπεριλαμβάνονται και τα μέτρα για την αναμόρφωση της δευτε-
ρογενούς αγοράς κόκκινων δανείων, αλλά και τη δική της θέση για τις προβλέψεις που πρέ-
πει να κάνουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, ώστε να περιφρουρηθούν έναντι της μη εξυπηρέτη-
σης δανείων τους στο μέλλον. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Στα «σκαριά» βρίσκεται η ίδρυση μεγάλου Διεθνούς Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λευκωσία, μετά την υπο-
γραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, στις 15 Ιουνίου 2017,
στην Οττάβα του Καναδά, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, του Υπουργείου Υγείας και της αρμόδιας κρατικής
Αρχής του Καναδά, της Καναδικής Αρχής Εμπορικών Δρα-
στηριοτήτων (Canadian Commercial Corporation - CCC),
με σημαντικό εταίρο την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν επίσης, εκ μέ-
ρους του Υπουργείου Εξωτερικών του Καναδά ο Γενικός Δι-
ευθυντής Ευρώπης, κ. Leigh Sarty, και ο Εκτελεστικός Αντι-
πρόεδρος του ιατρικού οργανισμού Montreal Medical Inter-
national, κ. Bruce McNiven.

Η Καναδική ομάδα για την υλοποίηση του Έργου αποτε-
λείται από την Καναδική Αρχή Εμπορικών Δραστηριοτήτων
(Canadian Commercial Corporation - CCC), την επενδυ-
τική εταιρεία JV Driver (JVD), τον ιατρικό οργανισμό Mon-
treal Medical International (MMI), το μεγάλο αρχιτεκτονικό
γραφείο B+H Architects Partnership LLP.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ξεκινά
σύντομα η εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας σε συνεργασία
με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers (PwC) του Λονδί-
νου, πριν από την υλοποίηση του μεγαλεπήβολου αναπτυ-
ξιακού έργου, για να διαφανεί κατά πόσο θα είναι οικονο-
μικά βιώσιμη η κατασκευή και λειτουργία του Διεθνούς Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λευκωσία.

Η εκπόνηση της μελέτης θα διενεργηθεί σε φάσεις και το
συνολικό κόστος της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €295.000 με
εξωτερική επένδυση που θα εξασφαλίσει η κοινοπραξία
CCC/MMI/IBE και με οικονομική συνεισφορά ύψους
€30.000 από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η τεχνοοικονομική

μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.
Το όλο έργο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους που θα εξευ-

ρεθούν από τον φορέα Canadian Commercial Corporation
και η χρηματοδότηση θα παρασχεθεί από ξένους επενδυτές,
ενώ παράλληλα εντείνονται και οι προσπάθειες εξεύρεσης
κατάλληλης διαθέσιμης γης για την ανέγερση του Διεθνούς
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λευκωσία.

H Montreal Medical International Inc. (MMI) συνδέεται
με το McGill University Health Centre, καθώς επίσης και την
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του McGill και παρέχει
ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών αλλά και υπηρεσιών σε θέ-
ματα υγείας, περιλαμβανομένων της εκπαίδευσης και της με-
ταφοράς τεχνογνωσίας. Ήδη τον περασμένο μήνα, αντιπρο-
σωπεία της Κυβέρνησης του Καναδά, της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου McGill και ομάδα επενδυτών πραγμα-
τοποίησαν επίσκεψη στην Κύπρο, με τη συμμετοχή και του
Πανεπιστημίου Κύπρου, για συζήτηση του θέματος της δη-

μιουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Υπενθυμίζεται ότι, το προτεινόμενο έργο τυγχάνει της υπο-
στήριξης του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, πρόκειται για μία
εξαιρετικής σημασίας οικοδόμηση γέφυρας συνεργασίας
στον τομέα της υγείας. «Ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο και ένα
νέο πεδίο ανάπτυξης στον τομέα της Υγείας. Η Κύπρος έχει
εξαιρετικές δυνατότητες να εξελιχθεί σε κέντρο παροχής ια-
τρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Πιστεύω ότι η δημιουργία του διεθνούς πανεπιστη-
μιακού νοσοκομείου επιταχύνει αυτό τον στόχο. Πρόκειται
για στρατηγική συνεργασία, η οποία οδηγεί σε άμεση δια-
σύνδεση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου με
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διεθνούς εμβέλειας. Μέσω της
συνεργασίας αυτής, η δημόσια Ιατρική Σχολή θα συνεισφέ-
ρει, μεταξύ άλλων, στην άρτια περίθαλψη των ασθενών στην
Κύπρο και στις ανάγκες φροντίδας υγείας στην ευρύτερη γε-
ωγραφική περιοχή, προωθώντας παράλληλα τον ιατρικό
τουρισμό. Ένας σημαντικός αριθμός των ασθενών θα προ-
έρχονται από χώρες της περιοχής. 

Η λειτουργία των εν λόγω ιδρυμάτων θα εξυπηρετήσει
σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας τις
ανάγκες φροντίδας υγείας και ιατρικής εκπαίδευσης και των
δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, τις ανάγκες ακαδημαϊκής εκ-
παίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το προτεινόμενο Γενικό
Σχέδιο Υγείας και τους στρατηγικούς του στόχους και τις
ανάγκες ιατρικής εκπαίδευσης άλλων ιδρυμάτων, τόσο στην
Κύπρο όσο και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. n

Προωθείται στην Κύπρο η ίδρυση 
Προτύπου Διεθνούς Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Με τρεις πολιτιστικές εκδηλώσεις πλαι-
σιώνει τη δέκατη –φετινή- Τελετή Αποφοί-
τησής του, που θα πραγματοποιηθεί στις 17
Νοεμβρίου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου. Ο κύκλος των εκδηλώσεων άνοιξε την
περασμένη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου με συ-
ναυλία αφιερωμένη στον νομπελίστα ποιητή
Γιώργο Σεφέρη, με θέμα «Τραγούδια κατα-
στρώματος» (Δύο κύκλοι τραγουδιών σε
ποίηση Γιώργου Σεφέρη) και μουσική του
Γιώργου Καλογήρου. Η συναυλία πραγμα-
τοποιήθηκε στο Υπαίθριο Θέατρο του Πολι-
τιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου στη
Λευκωσία στις 20:30.

Στη συναυλία ακούστηκαν μελοποιημένα
επτά ποιήματα της συλλογής «Κύπρον ου μ’

εθέσπισεν», η οποία εκδόθηκε τον Δεκέμ-
βριο του 1955. 

Ο Γιώργος Σεφέρης, ένας από τους σπου-
δαιότερους Έλληνες ποιητές, βραβευμένος
με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, είχε μια

πολύ βαθιά σχέση με την Κύπρο. Η σχέση
αυτή αποτυπώθηκε σε κάποια από τα σπου-
δαιότερα ποιήματά του αφιερωμένα στο
νησί, τα οποία έγραψε κατά την τριετία
1953-1955, στη διάρκεια των ταξιδιών του
στην Κύπρο. Τα ποιήματα αυτά εκφράζουν
απόλυτα την ιστορία και την ταυτότητα της
χώρας με ιδέες και αξίες που παραμένουν
διαχρονικές και επίκαιρες.

Τον ρόλο του αφηγητή, ως ποιητή και
φορέα του λόγου, ανάλαβε ο απόφοιτος του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Θεατρικές
Σπουδές» του ΑΠΚΥ και υποψήφιος διδά-
κτορας Νεοκλής Νεοκλέους. Ερμήνευσαν ο
Γιώργος Καλογήρου και η Αργυρώ Χριστο-
δούλου. Η παρουσίαση των μελοποιημένων

ποιημάτων του Σεφέρη έγινε με τη συνοδεία
παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων, δί-
νοντας τη συνέχεια και τη συνύπαρξη του
παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον.

Ο κύκλος εκδηλώσεων θα συνεχιστεί την
ερχόμενη Τετάρτη 25 Οκτωβρίου με τη θεα-
τρική παράσταση «Πλάτωνος Απολογία 
Σωκράτους», με τον ηθοποιό Κωνσταντίνο
Κωνσταντόπουλο, και θα ολοκληρωθεί στις
29 Νοεμβρίου με τη θεατρική συναυλία
«Όμορφος κόσμος… η υπέρτατη διαμαρτυ-
ρία», βασισμένη στην ποίηση Κυπρίων, 
Ελλήνων και ξένων ποιητών εγνωσμένου
κύρους με την ηθοποιό Έλενα Χατζηαυ-
ξέντη. n

Η συναυλία για Γιώργο Σεφέρη
έναρξη εκδηλώσεων Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η σειρά συναυλιών «Ήχοι Κυπρίων» της
Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου θα ανοίξει

το, φετινό, 7ο Φεστιβάλ Νέας
Μουσικής του Κέντρου Κυπρίων
Συνθετών παρουσιάζοντας σε
πρώτη παγκόσμια εκτέλεση σύγ-
χρονα έργα για ορχήστρα που
έχουν γραφτεί από συνθέτες-
μέλη του Κέντρου ειδικά για την
περίπτωση. 

Θα δοθούν δύο βραδινές συ-
ναυλίες με μαέστρο το νέο καλ-

λιτεχνικό διευθυντή της ΣΟΚ Jens Georg
Bachmann. Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου στη

Λεμεσό στο Θέατρο Ριάλτο και την Πέμπτη
26 Οκτωβρίου στη Λευκωσία στο Θέατρο
Παλλάς. Ώρα έναρξης 8.30μ.μ.

Η συνεργασία της Συμφωνικής Ορχή-
στρας Κύπρου με το Κέντρο ενισχύει ση-
μαντικά τον θεσμό, αφού μέχρι τώρα το Φε-
στιβάλ παρουσίαζε αποκλειστικά έργα για
μικρά σύνολα οργάνων. Στο πλαίσιο του
υπόλοιπου Φεστιβάλ Νέας Μουσικής που θα
ακολουθήσει, θα εμφανιστούν το Nieuw En-
semble από την Ολλανδία, το Κυπριακό σύ-
νολο «Χρόνος», το σύνολο ηλεκτροακου-

στικης μουσικής του Κέντρου Κύπριων συν-
θετών και ο Ολλανδός συνθέτης Joël Bons, ο
οποίος θα δώσει σειρά διαλέξεων. 

Πάγια επιδίωξη του Κέντρου Κυπρίων
Συνθετών είναι η προβολή αξιόλογων έργων,
με προτεραιότητα σε νέα έργα, ενώ κύριο μέ-
λημα αποτελεί η διαφύλαξη της διαφορετι-
κότητας και της ποικιλίας στον τρόπο έκ-
φρασης.
Πληροφορίες: 22463144
www.cyso.org.cy. 

«Ήχοι Κυπρίων» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Νέας Μουσικής του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών



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. Διατροφή νεογνού με γάλα.
2. Έχουν και την έννοια των μη αποδοτικών,
των ανώφελων – Γίνεται με τη φαντασία.
3. Ξένη ονομασία της ατμομηχανής.
4. Εισάγει συμπέρασμα – Απόγνωση … προ-
γόνων μας – Ιδρύθηκε ως κοινό σχέδιο της
Κυβέρνησης και του Προγράμματος Ανάπτυ-
ξης του ΟΗΕ.
5. Ποδοσφαιρική ομάδα της Γαλλίας – Νησί
της Ιρλανδίας – Ο αριθμός 71 με γράμματα.
6. Συνδέει τους μυς με τα οστά.
7. Χριστουγεννιάτικο φαγητό της Κρήτης –
Εισάγει υπόθεση.
8. Δηλωτικό αμηχανίας – Τροπικός δείκτης – Επί πληρωμή επευφημούσαν ή γιουχάϊζαν κά-
ποιον.
9. Ο νόμος της σιωπής – Ινστιτούτο της ΠΕΟ.
10.  Πόλη της Αττικής – Θηλαστικό που ζει στην Αφρική, συγγενές με την καμηλοπάρδαλη.
11. Προϋπόθεση με δεσμευτικό χαρακτήρα (αιτ.) – Κατά μία σημασία η ανάπαυλα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αυτός που φέρεται με αβρότητα.
2. Υπάρχει και … φιλανθρωπική – Ένοπλος άνδρας με βίαιη συμπεριφορά.
3. Το πανδοχείο – Η Άνοιξη (αρχ.)..
4. Ζαν – Ζακ …: Γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος – Μέρος της ώρας.
5. Στιλέτο – Ποδοσφαιριστής της ΜΙΛΑΝ.
6. Ανήκει στο βαρύ οπλισμό.
7. « … Γουέλς»: στο τουρνουά αυτό ο Παγδατής απέκλεισε τον Φέντερερ – Στάση διακό-
πτη.
8. Η οικογένεια στην οποία ανάγεται η καταγωγή κάποιου – Μεγάλο αρθρωτό λεωφορείο.
9. Μετοχικός τίτλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Εξωτικό ποώδες φυτό.
10. Γίνεται αντιληπτός – Οι λειτουργοί του ανήκουν στην ΠΑΣΥΔΥ.
11. Δικά σας (αρχ.) – Ο αριθμός 11 με γράμματα - … Σαλ: πρώην πρωθυπουργός της Σενε-
γάλης.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Το Ανώτερο Ξε-
νοδοχειακό Ιν-
στιτούτο Κύπρου

(ΑΞΙΚ) ανακοινώνει ότι
το Εκπαιδευτικό Εστια-
τόριο επαναρχίζει τη
λειτουργία του, με πα-
ραθέσεις κυπριακής και
διεθνούς κουζίνας προς
το κοινό, από τις
17/10/2017. Το Εκπαι-
δευτικό Εστιατόριο θα
είναι ανοικτό για τρεις
μέρες της εβδομάδας,
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμ-
πτη, από τις 13:30 μέχρι τις 15:00 και θα προ-
σφέρει γεύμα κατόπιν κράτησης. 

Την ετοιμασία και την παράθεση των γευ-
μάτων αναλαμβάνουν οι φοιτητές του ΑΞΙΚ
υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους.
Η χρέωση γίνεται σε τιμές κόστους.

Πιο κάτω παρατίθεται ο προγραμματισμός
του Φθινοπωρινού Εξαμήνου, με παραθέσεις
διεθνούς κουζίνας.

Για κρατήσεις:
Τηλ. 22404847, 22404800
Φαξ: 22314672

Επαναρχίζει τη λειτουργία του 
το Εκπαιδευτικό Εστιατόριο ΑΞΙΚ

ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
Σκανδιναβικές / Νορδικές Κουζίνες 17/10/2017 18/10/2017 19/10/2017

Γαλλική Κουζίνα 24/10/2017 25/10/2017 26/10/2017
Ιταλική Κουζίνα 31/10/2017 1/11/2017 2/11/2017

Ισπανική Κουζίνα 7/11/2017 8/11/2017 9/11/2017
Κουζίνες Δυτικής Κεντρικής Ευρώπης 14/11/2017 15/11/2017 16/11/2017

Κουζίνες Βορειοανατολικής Ασίας 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017
Ινδική Κουζίνα 28/11/2017 29/11/2017 30/11/2017

Κουζίνα “Tex-Mex” 5/12/2017 6/12/2017 7/12/2017
Χριστουγεννιάτικο Μενού 12/12/2017 13/12/2017 14/12/2017
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω
εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδί-

δουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως
προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτή-
σεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε
Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα.

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: 
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόλησή τους και η πε-
ρίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 24/8/2017.

• Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο
αφορά την περίοδο ανεργίας Σεπτεμβρίου –
Οκτωβρίου 2017. 

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ:
Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί
Νοέμβριο του 2016. Σημειώνεται ότι, υπάρ-
χει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες
όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση
διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει
ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 13/7/2017.

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου –
Μαΐου 2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε
ιατρικό συμβούλιο.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξε-
τάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρ-
τίου 2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε ια-

τρικό συμβούλιο.
6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑ-

ΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες
αιτήσεις Μαΐου 2017.

7. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Εξετάζονται οι ιεραρχικές
προσφυγές Ιουνίου 2017.

8. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των
οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Ιούνιο
- Ιούλιο του 2017.

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι
αιτητές αποκτούν δικαίωμα Αύγουστο του
2017.

10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ: 
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα σύζυγος δε λάμβανε σύνταξη γήρα-
τος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα σύζυγος λάμβανε σύνταξη γήρατος
εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιου-
λίου - Αυγούστου 2017.

11. ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ: 
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα λάμβανε σύνταξη γήρατος, δεν είχε

σύζυγο και το αίτημα για
βοήθημα κηδείας προέρχε-
ται από άλλο πρόσωπο που
ανέλαβε τα έξοδα της κη-
δείας, εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου
2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου
ο αποβιώσας/η αποβιώσασα

λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2017.

• Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε
σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συντα-
ξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η
αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα
αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν
αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθεί-
σες αιτήσεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου
2017.

12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου – Σε-
πτεμβρίου 2017.

13. ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι
15/9/2017.

14. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: 
• Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι πα-

ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 18/7/2017.
• Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται

αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί

τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού)
που παραλήφθηκαν μέχρι τις 16/8/2017.

15. Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης,
χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πλη-
ρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις
και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης 883/04: 

• Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι
αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομη-
νία γεννήσεως το 1953.

• Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2017.

• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Αύγουστο
- Σεπτέμβριο του 2016 για τις οποίες έχουν
παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοι-
χεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λο-
γαριασμούς από άλλους φορείς.

• Επίδομα Ορφανίας: Εξετάζονται οι πα-
ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Ιούνιο
του 2016 για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς.

16. Ποινικές Υποθέσεις: Τον Αύγουστο
του 2017 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν
3476 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι
2448 αφορούν εργοδότες και οι 1028 αφο-
ρούν αυτοτελώς εργαζόμενους. n

Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις/Επιδόματα/Βοηθήματα 
(Περίοδος 6/10/2017-13/10/2017)

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

το καταναλωτικό κοινό ότι στο πλαίσιο στο-
χευμένης εκστρατείας του στην Κυπριακή
αγορά για έλεγχο της περιεκτικότητας κολ-
λών άμεσης δράσης σε Βενζόλιο, Χλωρο-
φόρμιο, Τολουόλιο και 1,2 Διχλωροαιθάνιο
έχει εντοπιστεί το πιο κάτω προϊόν, το οποίο
θεωρείται ότι περικλείει κινδύνους:

ΚΟΛΛΑ RED SUN ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
RP-6025
Barcode 7834561007009

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση του λη-
φθέντος δείγματος του προϊόντος από το Γε-
νικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι
το πιο πάνω προϊόν περιέχει τις επικίνδυνες
χημικές ουσίες Τολουόλιο και 1,2 Διχλωρο-
αιθάνιο  σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέ-
γιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο
του 0,1% κατά βάρος, κατά παράβαση του
σημείου 32 του Παραρτήματος XVII του Ευ-
ρωπαϊκού Κανονισμού REACH. 

Σημειώνεται ότι το Τολουόλιο ταξινομεί-
ται ως χημική ουσία ερεθιστική για το δέρμα,
προκαλεί βλάβες στα όργανα, μπορεί να
είναι θανατηφόρα σε περίπτωση κατάποσης

και μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
ενώ το 1,2 Διχλωροαιθάνιο ταξινομείται ως
καρκινογόνο, επιβλαβές σε περίπτωση κατά-
ποσης και είναι ερεθιστικό για τα μάτια, το
δέρμα και την αναπνευστική οδό.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το
καταναλωτικό κοινό σε περίπτωση που έχει
στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν να μην
το χρησιμοποιήσει και να ενημερώσει σχε-
τικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμή-
ματος στα τηλέφωνα 22405609, 22405637
και 22405608. n

Κόλλα Άμεσης Δράσης (superglue) με 
Επικίνδυνη Χημική Ουσία στην Κυπριακή Αγορά
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Πάτησε γκάζι ο ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΚ
και γιατί όχι και η Πάφος, αφού με τη
συμπλήρωση και της 7ης αγωνιστικής

και αφού κέρδισαν τους αντιπάλους τους και
εκμεταλλεύτηκαν την ισοπαλία της Ανόρ-
θωσης, μείωσαν τη διαφορά από την πρωτο-
πόρο ‘Κυρία’, που τώρα νοιώθει ακόμη πε-
ρισσότερο την καυτή ανάσα, των πιο πάνω
ομάδων. Το πρωτάθλημα άρχισε να γίνεται
ακόμα πιο ενδιαφέρον μετά τις ήττες της
Ομόνοιας και της ΑΕΛ από ομάδες που
στόχο είχαν πρώτα την παραμονή τους στην
Κατηγορία και μετά… ότι καλύτερο.

Στην κορυφή πάντα η Ανόρθωση με 15
βαθμούς (7 αγώνες) που έφερε ισοπαλία 1-1
με τον Απόλλωνα που πήγε στους 9 βαθμούς
(5 αγώνες).

Στην 2η θέση είναι η ΑΕΚ με 13 βαθμούς
(7 αγώνες) που συνέτριψε εκτός έδρας τον
Άρη με 5-0.

Η νεοφώτιστη Πάφος είναι εδώ, κέρδισε
εκτός έδρας την ΑΕΛ με 0-1 και πέρασε
μόνη στην 3η θέση με 11 βαθμούς (6 αγώ-
νες), ενώ η ΑΕΛ πέρασε στην 5η θέση με 10
βαθμούς (6 αγώνες).

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον
ΑΠΟΕΛ. Αυτή τη φορά στο ΓΣΖ και κεκλει-
σμένων των θυρών, επί της Δόξας Κατωκο-
πιάς με 2-0. Οι γαλαζοκίτρινοι ανέβηκαν
στην 4η θέση με 10 βαθμούς (5 αγώνες).

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε στο
Μακάρειο Στάδιο η Αλκή Ορόκλινης επί του
Ολυμπιακού, με 3-0 και ανέβηκε στην 8η

θέση με εννέα βαθμούς (7 αγώνες), ενώ ο
Ολυμπιακός παρέμεινε στην 10η θέση με 7
βαθμούς (7 αγώνες). Ο Ερμής Αραδίππου
δάμασε την Ομόνοια στο ΓΣΖ με 2-1 και
ανάπνευσε βαθμολογικά, αφού πέτυχε τη
δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα και ανέ-
βηκε στην 11η θέση με 6 βαθμούς σε ισάριθ-
μους αγώνες. Στην τελευταία θέση παρέμεινε
ο Άρης με τρεις βαθμούς σε επτά αγώνες.

Στο ‘Αμμόχωστος’ η Νέα Σαλαμίνα και ο
Εθνικός Άχνας έμειναν στη λευκή ισοπαλία
(0-0). Αποτέλεσμα όμως που δεν ικανοποιεί
καμιά ομάδα, αφού εξακολουθούν να βρί-
σκονται χαμηλά στη βαθμολογία.
‘ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ’

Παλικαρίσιο βαθμό απέσπασε η Ανόρ-
θωση από τον Απόλλωνα έτσι όπως εξελίχ-
θηκε ο αγώνας στο ‘Αντώνης Παπαδόπου-
λος’. Η Βαρωσιώτικη ομάδα έδειξε χαρα-
κτήρα και αρνήθηκε να χάσει, παρά το ότι τα
δεδομένα ήταν εις βάρος της. Βρέθηκε πίσω
στο σκορ, έμεινε με ποδοσφαιριστή λιγότερο
από το 36΄ (αποβλήθηκε ο Σιβού), αλλά είχε
τη λύση για να αποσπάσει την ισοπαλία.

Στο άλλο στρατόπεδο, με τον εαυτό του
και μόνο θα πρέπει να έχει ο Απόλλωνας που
πέταξε στα σκουπίδια μία πολύτιμη ευκαιρία
να πάρει τη νίκη στον ντέρμπι με την Ανόρ-
θωση.

Οι ‘γαλάζιοι’ της Λεμεσού είχαν όλα τα δε-
δομένα με το μέρος τους (προηγήθηκαν στο
σκορ, αγωνίζονταν με παίκτη περισσότερο,
έλεγχαν το παιχνίδι), αλλά κατάφεραν να
φύγουν  από το ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’,
μόνο με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Επόμενος αντίπαλος της Ανόρθωσης είναι
ο Εθνικός στο Δασάκι (Σάββατο 21/10/17)
και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου θα φιλοξε-
νήσει την Πάφο.

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου ο Απόλλωνας

θα έχει για
α ν τ ί π α λ ο
του τον Άρη
και την Τε-
τάρτη, 25
του μηνός
θα γίνει το
μ ε γ ά λ ο
ντέρμπι στο
ΓΣΠ με τον
ΑΠΟΕΛ. Να
θ υμίσουμε
ακόμα ότι
αύριο Πέμ-
πτη ο Απόλ-
λωνας έχει
αγώνα για
το Γιουρόπα
Λιγκ με αν-
τίπαλο την
Ατα λάντα.
Η ομάδα της
Λεμεσού σε

δύο αγώνες που έδωσε με Λιόν και Έβερτον
έφερε ισάριθμες  ισοπαλίες (3-3, 2-2).
Ξεσπάθωσε… η ΑΕΚ

Τρία παιχνίδια χωρίς νίκη ήταν πολλά για
την ΑΕΚ, η οποία ξέσπασε στον Άρη. Οι ‘κι-
τρινοπράσινοι’ είχαν εύκολο έργο, πέτυχαν
πέντε τέρματα και έδειξαν ότι είναι έτοιμοι
για το ντέρμπι που ακολουθεί με τον
ΑΠΟΕΛ το Σάββατο στην ‘ΑΕΚ Αρένα’. Στη
συνέχεια, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου, θα έχουν
για αντίπαλο τη Δόξα στο Μακάρειο Στάδιο.

Η βαριά ήττα από την ΑΕΚ έφερε και το
πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές του Άρη. Η
Λεμεσιανή ομάδα ήταν πολύ κακή και δι-
καίως δέχθηκε την πεντάρα από την ΑΕΚ.
Επόμενος αντίπαλος του Άρη ο Απόλλωνας
και την Τετάρτη, στις 25 Οκτωβρίου ο Εθνι-
κός, στο Παφιακό (έδρα του Άρη).
Στους εφτά ουρανούς η Πάφος

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Πάφο,
πρώτο γκολ του Φυλακτού και τα πανηγύ-
ρια ξεκίνησαν στην… Πάφο. Η Παφιακή
ομάδα, με σωστή τακτική και απόλυτη αγω-
νιστική πειθαρχία κατάφερε να δαμάσει μέσα
στο Τσίρειο την ΑΕΛ με 1-0 και αυτή η επι-
τυχία της παίρνει διαστάσεις… θριάμβου.

Δεύτερη ήττα για την ΑΕΛ (πρώτη από
την ΑΕΚ), ήταν πολύ βαριά και… ασήκωτη,
αφού ήταν εκτός… προγράμματος. Τώρα
πρέπει να ανασυνταχθεί, αφού το ερχόμενο
Σάββατο θα παίξει εκτός με την ήδη πληγω-
μένη Ομόνοια και το μεταξύ τους παιχνίδι
έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 

Για πρώτη φορά ο Πάμπος Χριστοδούλου
θα βρεθεί αντιμέτωπος με την παλιά ‘αγάπη’
του την ΑΕΛ που οδήγησε στον τίτλο πριν
από μια δεκαετία περίπου και μέχρι πρό-
σφατα ήταν και ο προπονητής της.

Η ομάδα της Λεμεσού, μετά το ΓΣΠ με την
Ομόνοια θα φιλοξενήσει την Πέμπτη, 26
Οκτωβρίου, τον Ολυμπιακό. Η Πάφος κάνει
αρχή στην 8η αγωνιστική εντός με τη Νέα
Σαλαμίνα και εκτός την Τετάρτη 25 Οκτω-
βρίου με την Ανόρθωση.
Ανεβαίνει ο ΑΠΟΕΛ

Εννοείται πως οι αγωνιστικές ‘αρρυθμίες’
που εκδήλωσε ο ΑΠΟΕΛ απέναντι στη Δόξα
(2-0), θα πρέπει να περιοριστούν στον ελά-
χιστο δυνατό βαθμό για να καταφέρει η
ομάδα να κοιτάξει στα μάτια τη φημισμένη

Ντόρτμουντ στο ΓΣΠ. Ένας γολγοθάς που
ανεβαίνει και θα βιώσει είναι οι συνεχόμενες
αγωνιστικές για τους γαλαζοκίτρινους, αφού
τελειώσουν το ματς για το Τσάμπιονς Λιγκ
με την Ντόρτμουντ (ο αγώνας έγινε την
Τρίτη). Ακολουθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ
εκτός και πριν καλά-καλά ξεκουραστούν, έρ-
χεται άλλο ντέρμπι, αυτή τη φορά στο ΓΣΠ
με αντίπαλο τον Απόλλωνα και μετά με τον
Εθνικό στο Δασάκι.
Η κατρακύλα συνεχίζεται στην Ομόνοια

Δεύτερη νίκη για τον Ερμή, δεύτερη ήττα
για την Ομόνοια και η κατρακύλα για τους
πράσινους συνεχίζεται. Η ομάδα της Αρα-
δίππου είχε πρόσωπο του αγώνα τον Αφρι-
κανό, με Ελβετικό διαβατήριο Εμεγχάρα, ο
οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας
του και γενικά ‘πονοκεφάλιασε’ την παρα-
παίουσα άμυνα των πρασίνων. Η Ομόνοια
για ακόμη μια φορά απογοήτευσε και προ-
βλημάτισε έντονα τον κόσμο της…

Επόμενο παιχνίδι του Ερμή είναι με τον
Ολυμπιακό εκτός και την Τετάρτη, 25 Οκτω-
βρίου, θα φιλοξενήσει την Αλκή. Η Ομόνοια
κάνει αρχή εντός έδρας με την ΑΕΛ και την
Τρίτη 24 Οκτωβρίου θα αγωνιστεί εκτός με
την Ν. Σαλαμίνα.
Η Αλκή τα γκολ και ο Ολυμπιακός την
καλή εμφάνιση

Χωρίς να εντυπωσιάσει και χωρίς να είναι
καλύτερη η Αλκή πέρασε νικηφόρα μέσα
από το Μακάρειο Στάδιο κερδίζοντας τον
Ολυμπιακό με 0-3 και ανέβηκε βαθμολογικά.
Το τελικό αποτέλεσμα δεν αντιπροσωπεύει
την εικόνα του αγώνα, αφού ο Ολυμπιακός
πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, όμως
ήταν άστοχος, ενώ βρήκε μπροστά του και
έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον
Πάρντο, που ήταν και ο κορυφαίος του
αγώνα.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αλλαγή σκυτάλης…

Με τους αγώνες της 4ης αγωνιστικής συ-
νεχίστηκε το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγο-
ρίας και από τα αποτελέσματα τους είχαμε
αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της βαθμο-
λογίας. ‘Κάτοικος’ στο ρετιρέ του πίνακα κα-
τάταξης έγινε η Καρμιώτισσα (10 βαθμούς)
που έσπασε το αήττητο της Ομόνοιας Αρα-
δίππου που την κέρδισε με 1-0 και οπισθο-
χώρησε στην 2η θέση με 9 βαθμούς.

Συνέχεια στις επιτυχίες και στην αντεπί-
θεση του έδωσε ο Οθέλλος, ο οποίος επι-
βλήθηκε της Ξυλοτύμπου στην έδρα της 

(3-1) και έπιασε την Ομόνοια Αραδίππου
στο δεύτερο σκαλοπάτι.

Επιτέλους νίκη… λένε στην Αναγέννηση
Δερύνειας. Οι πράσινοι έφυγαν με το σπου-
δαίο ‘διπλό’ από το Δάλι, επικρατώντας τον
Ουραγόν της βαθμολογίας Χαλκάνορα 
(2-1). Στο ντέρμπι της προσφυγιάς, στο ‘Κε-
ρύνεια-Επιστροφή’ η ΠΑΕΕΚ και ο ΑΣΙΛ
έμειναν στην ισοπαλία (1-1). Στη λευκή ισο-
παλία έμειναν η ΑΕΖ και ο Εθνικός Άσσιας,
ενώ η Αγία Νάπα κέρδισε το Διγενή Ορό-
κλινης με 3-0. 

Υπενθυμίζουμε ότι η αυλαία της 4ης αγωνι-
στικής άνοιξε την Παρασκευή, με το Παρα-
λίμνι να επικρατεί τον ΘΟΪ (1-0).
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μόνος στην κορυφή ο Ονήσιλος

Ο Ονήσιλος Σωτήρας εκμεταλλεύτηκε
πλήρως την ήττα της ΜΕΑΠ Π. Χωρίου,
αφού κέρδισε στην έδρα του την ομάδα της
Ορμήδειας με 2-0, για να ξεχωρίσει μόνος
στην κορυφή της βαθμολογίας με 13 βαθ-
μούς.

Πρώτη ήττα για την ΜΕΑΠ (12 βαθμούς)
από τον Φοίνικα εκτός έδρας με 2-0. Στην 3η

θέση έμεινε η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου με 10 βαθ-
μούς, που γνώρισε την ήττα στην έδρα της
με 0-2 από τον Ακρίτα Χλώρακα.

Στο Λιοπέτρι ο Αχυρώνας νίκησε την Ελ-
πίδα με 2-1, η Ολυμπιάδα Λυμπιών την ΕΝΥ
Διγενή Ύψωνα με 3-1 και ο Εθνικός Λατσιών
τον Λειβαδιακό/Σαλαμίνα με 3-0. Δύο παι-
χνίδια έληξαν ισόπαλα και είναι αυτά του Δι-
γενή Μόρφου – Πέγεια (0-0) και ΑΠΕ –
ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς (1-1).
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΣΤΟΚ
Δόξα και Κούρης στο ‘ρετιρέ’

Δύο εκπλήξεις είχαμε στο πρωτάθλημα
Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ. Ο Κού-
ρης Ερήμης κέρδισε εκτός έδρας τον Ορφέα
(1-2) και ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τη
Δόξα (13 βαθμούς), που συνέτριψε την ΑΕΝ
με 4-0.

Το σκορ της αγωνιστικής το σημείωσε ο
Ηρακλής Γερολάκου πάνω στον Κόρνο με 
1-5 και μάλιστα εκτός έδρας. Η 3η στη βαθ-
μολογία Ομόνοια Ψευδά (11 β.) παραχώρησε
λευκή, εντός έδρας ισοπαλία στην Ελπίδα
Ξυλοφάγου.

Σπουδαίες νίκες πέτυχαν εντός έδρας, η
Εληά Λυθροδόντα επί του ΑΤΛΑ Αγλαντζιάς
με 2-1 και η Αμαθούς πάνω στον Ροτσίδη
Μάμμαρι με 1-0. Τέλος ο Φρέναρος – Πο-
σειδώνας Γιόλου έφεραν ισοπαλία (0-0). n

Πάτησε γκάζι ο ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΚ. Η ‘Κυρία’ κράτησε την κορυφή…

Ολοκληρώθηκαν οι 10 αγωνιστικές
των Ευρωπαϊκών προκριματικών
ομίλων του Μουντιάλ και οι 9 ομά-

δες που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις και
προκρίνονται αυτόματα στην τελική φάση
της Ρωσίας είναι: Γαλλία, Πορτογαλία, Γερ-
μανία, Σερβία, Πολωνία, Αγγλία, Ισπανία,
Βέλγιο, Ισλανδία. Ξεκαθάρισε οριστικά και
το τοπίο με τις καλύτερες δεύτερες ομάδες
των 9 ομίλων. Ανάμεσα στις ΄8’ που θα διεκ-
δικήσουν τα τέσσερα εισιτήρια για τα γή-
πεδα της Ρωσίας βρίσκεται και η Εθνική
ομάδα της Ελλάδας, η οποία σαφώς και δεν
θα έχει καθόλου εύκολο έργο στους αγώνες
που θα διεξαχθούν από τις 9 έως τις 14 Νο-

εμβρίου.
Στην κλήρωση της 17ης Οκτωβρίου, η Ελ-

λάδα θα μπει στο γκρουπ των ‘ανίσχυρων’
κάτι που σημαίνει ότι θα βρει στον δρόμο της
μια εκ των Ελβετία, Ιταλία, Κροατία και
Δανία.

Έτσι τα γκρουπ είναι τα ακόλουθα:
ΙΣΧΥΡΟΙ: Ελβετία, Ιταλία, Κροατία,

Δανία.
ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ: Ελλάδα, Σουηδία, Βόρειο

Ιρλανδία, Ιρλανδία.
Κορυφαία ομάδα στα προκριματικά ανα-

δείχθηκε η Γερμανία, η οποία έχει πάρει το
απόλυτο των βαθμών (30) με 10 νίκες σε ισά-
ριθμους αγώνες. n

Έτοιμη η Ευρώπη
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η επανένωση της Κύπρου παραμένει ο κο-

ρυφαίος στόχος και το κύριο όραμά μου.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

H συμφιλίωση μεταξύ της Φάταχ και της
Χαμάς θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο τη
διαδικασία ειρήνευσης με το Ισραήλ.
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ δεν θα επικυρώσουν εκ νέου τη
συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του
Ιράν.
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ είναι πιο μόνες από ποτέ εναντίον

του ιρανικού λαού.

Χασάν Ροχανί,

Πρόεδρος του Ιράν.

Η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα
του Ιράν δεν είναι δυνατόν να τεθεί σε επα-
ναδιαπραγμάτευση.
Φεντερίκα Μονγκερίνι,
Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Δεν μπορούμε να σκεφτούμε το μέλλον της

ΕΕ χωρίς τη Ρωσία.

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Πρόεδρος της Κομισιόν.

Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε όλες τις
προϋποθέσεις για ξένους επιχειρηματίες,
ώστε να αισθάνονται άνετα στη ρωσική
αγορά.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Το Ταμείο δεν ζητά νέα μέτρα από την Ελ-
λάδα, αλλά την εφαρμογή αυτών που συμ-
φωνήθηκαν.
Κριστίν Λαγκάρντ,
Επικεφαλής του ΔΝT.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

ΗΣυ νο μ ο σ πονδ ί α
Δημοσιοϋπαλληλι-
κών Συνδικαλιστικών

Οργανώσεων της  Τουρκίας
DISK δημοσίευσε τη νέα της
έκθεση  για την κακομεταχεί-
ριση  συνδικαλιστών και
άλλων προσώπων που συνε-
λήφθησαν   μετά  το αποτυ-
χόν πραξικόπημα στις 15-16
Ιουλίου 2016. Μεταξύ των
220,000 κρατουμένων περι-
λαμβάνονται πολλά μέλη της
DISK και πολλοί  από αυτούς
συνεχίζουν την απεργία πείνας που κήρυξαν  πριν από εφτά
μήνες,  χωρίς να δέχονται τροφή ενώ δέχονται μόνο υγρά
για να διατηρηθούν στη ζωή. 

Η απεργία πείνας εντατικοποιήθηκε μετά τη σύλληψη και
κράτηση των δικηγόρων υπεράσπισης των κρατουμένων
μόλις πριν από την πρώτη  προσαγωγή  τους σε δικαστήριο.
΄Ολοι οι συνήγοροι  παραμένουν υπό κράτηση και μια από
αυτούς η επιφανής  δικηγόρος κ. Γκιουλμέν οδηγήθηκε  σε
νοσοκομείο λόγω επιδείνωσης της υγείας της. Επισημαίνεται
ότι 220000  κρατούμενοι κρατούνται άνευ δίκης σε φυλακές
των οποίων η χωρητικότητα δεν ξεπερνά τις 180 000  με απο-
τέλεσμα άθλιες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων
λόγω του υπερπληθυσμού.  

Στην Έκθεση της η DISK δίδει πληροφορίες για την επί-
κληση από  τις Τουρκικές Αρχές  των προνοιών του Νόμου
΄Εκτακτης Ανάγκης που εφαρμόστηκε μετά το πραξικόπημα
με στόχο την απαγόρευση της ελευθερίας έκφρασης και της
συμμετοχής σε συνδικαλιστική δραστηριότητα. Ο νόμος
αναγνωρίζει  δικαίωμα στην κυβέρνηση να διοικεί το κρά-
τος απαλλαγμένη από την άσκηση  κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου. 

Ο στρατιωτικός νόμος απαγορεύει επίσης τη συμμετοχή
σε συνδικαλιστική οργάνωση όλων των εργαζομένων στις
υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων  και της  αστυνομίας.  

Με βάση τον ίδιο νόμο παρέχεται στους  Δήμους το  δι-
καίωμα επέμβασης και απαγόρευσης απεργιακών κινητο-
ποιήσεων με τη δικαιολογία ότι παρακωλύουν τις  αστικές
συγκοινωνίες.  

Η ΄Εκθεση της DISK αναφέρεται με λεπτομέρεια στα
μέτρα κατά των εργαζομένων ανδρών και γυναικών στο δη-
μόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Περιλαμβάνει μακρύ κατά-
λογο κυβερνητικών ενεργειών κατά παράβαση των δικαιω-
μάτων των εργαζομένων στην Τουρκία και αναφέρεται και
στην απόλυση 135 000 δημοσίων υπαλλήλων  από την ερ-
γασία τους. 

Το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα
μέσω των Συνομοσπονδιών ITUC   και  ETUC με ανοικτή
επιστολή πληροφόρησε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και
τις κυβερνήσεις για τους λόγους της απόσυρσης της στήρι-
ξης του στην πραγματοποίηση στην Τουρκία  της Περιφε-
ρειακής Συνόδου της Διεθνούς Οργάνωσης  Εργασίας.   Στην
επιστολή επικρίνονται οι κυβερνήσεις όλων των χωρών που
δεν έχουν εκφράσει  στήριξη στους Τούρκους εργαζόμενους
που πλήττονται από  ακραίας μορφής βία, περιλαμβανομέ-
νης και απόλυσης από την εργασία τους 125 000 δημοσίων
υπαλλήλων, ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και δημοσιογρά-
φων με πολλούς από αυτούς να βρίσκονται σε κάθειρξη. 

Πέραν τούτου η διαβίωση επιχειρηματιών και του  προ-
σωπικού σε περισσότερες  από 950 εταιρείες έχουν επηρεα-
στεί δυσμενώς  με το χαρακτηρισμό από την κυβέρνηση των
περισσοτέρων από αυτούς  ως  τρομοκρατών. 

Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι το οποίο είναι  κατοχυ-
ρωμένο με διεθνείς συμβάσεις  έχει καταργηθεί στην Τουρ-
κία τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.
Οι αντιπρόσωποι του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Συνδι-
καλιστικού Κινήματος ήσαν μάρτυρες συλλήψεων και  φυ-
λάκισης των συνδικαλιστών που συμμετείχαν σε διαδηλώ-

σεις διαμαρτυρίας, η σε δημόσιες ομιλίες και εκστρατείες
κατά των αντιδημοκρατικών μέτρων της κυβέρνησης.  Όλα
αυτά τα γεγονότα κατατέθηκαν στο Διεθνές Γραφείο Εργα-
σίας  σε έκθεση στην οποία τονίζεται ότι  οι χιλιάδες απολύ-
σεις από την εργασία, οι επιδρομές  στις κατοικίες συνδικα-
λιστών και οι ένοπλες επιθέσεις κατά ηγετικών στελεχών
των συνδικάτων βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της ζωής
των μελών  των Τουρκικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Τονίστηκε τέλος στη σχετική έκθεση των Συνδικάτων ότι
δεν έπρεπε  να πραγματοποιηθεί Περιφερειακή Σύνοδος της
Διεθνούς Οργάνωσης  Εργασίας σε μια χώρα η οποία αρνεί-
ται το δικαίωμα του  συνεταιρίζεσθαι  και τις ελευθερίας έκ-
φρασης στους εκπροσώπους ων εργαζομένων οι οποίοι αν-
τιμετωπίζουν συνεχώς τον κίνδυνο να συλληφθούν και να
ριχθούν στις φυλακές. Μια τέτοια  σύνοδος, τονίζει το συν-
δικαλιστικό κίνημα,  δεν θα μπορεί  να συζητήσει αποτελε-
σματικά για τις συγκλονιστικές ενέργειες  της ίδιας της κυ-
βέρνησης στη χώρα της οποίας φιλοξενείται  η Σύνοδος και
στην οποία παρέχεται δικαίωμα να παραγνωρίζει αυτές τις
πραγματικότητες. 

Στη Σύνοδο του ΔΓΕ στην Τουρκία παρέστη η Ευρωπαία
Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις,
Δεξιότητες και τη  Διακίνηση Εργαζομένων Marianne ys-
sen, η οποία επωφελήθηκε της παρουσίας της για να επιση-
μάνει τους λόγους για τους οποίους δεν συμμετείχαν η Διε-
θνής και η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία   και
κάλεσε την Τουρκική κυβέρνηση να επιδείξει το δέοντα  σε-
βασμό για τα Ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα. Η Ευρω-
παία Επίτροπος αναφέρθηκε στις απολύσεις περισσότερων
από 120 000 δημοσίων υπαλλήλων και στο δικαίωμα για δί-
καιη  δίκη. 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Βενετίας για το νόμο του δι-
καίου  του Συμβουλίου της Ευρώπης που εκδόθηκε αυτό το
μήνα επίσης επικρίνει τις ενέργειες των Τουρκικών Αρχών. n

Συνδικάτα και Διεθνείς Οργανώσεις καταγγέλλουν 
τις αντεργατικές ενέργειες της Τουρκικής κυβέρνησης 


