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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Προς μια νέα κοινωνικοοικονομική σύγκλιση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγάλο θέμα επικαιρό-
τητας των προηγούμενων ημερών ήταν η Σύνοδος του
Γκέτεμποργκ, η οποία συνδιοργανώθηκε από την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή, υπό τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και τη
σουηδική σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Στέφαν Λέφ-
βεν. Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, η Σύνοδος υιοθέτησε
τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ),
τον οποίο είχε παρουσιάσει η Επιτροπή στις 27 Απριλίου.

Ο ΕΠΚΔ δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμεύσει ως πυ-
ξίδα στην πορεία προς μια νέα κοινωνικοοικονομική σύγ-
κλιση καθώς και ως έναυσμα για την πραγματοποίηση με-
ταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τον
πυλώνα υποστηρίζει ένας πίνακας αποτελεσμάτων με βασι-
κούς δείκτες, ώστε να ελέγχονται οι επιδόσεις των κρατών
μελών που συμμετέχουν ως προς την απασχόληση και τα
κοινωνικά ζητήματα. Αυτό το εργαλείο παρακολούθησης θα
επιτρέψει επίσης τη συγκριτική αξιολόγηση των επιτυχημέ-
νων αποτελεσμάτων με σκοπό τη διασφάλιση συνολικής
βελτίωσης. 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα αποτελέσει το πλαίσιο ανα-
φοράς για την παρακολούθηση της «κοινωνικής προόδου»
με απτό, ολιστικό και αντικειμενικό τρόπο, πλαίσιο που θα
είναι εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό από τους πολίτες.
Εντοπίζονται εγκαίρως οι σημαντικότερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ ως
προς την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, καθώς και

την πρόοδο που επιτυγχάνεται με την πάροδο του χρόνου.
Για τους σκοπούς αυτού του πίνακα, η ΕΕ όρισε την «κοινω-
νική πρόοδο» ως την ικανότητα της κοινωνίας να ενισχύει
και να διατηρεί την ευημερία και τις ευκαιρίες σ’ αυτήν, μέσα
από τη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν σε κάθε άν-
θρωπο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του και να
εκπληρώσει τις βασικές ανάγκες του.

Ο πιο πάνω ορισμός παραπέμπει σε τρεις ευρύτερες δια-
στάσεις της κοινωνικής προόδου: 1) Ισότητα ευκαιριών και
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 2) Δυναμικές αγορές ερ-
γασίας και δίκαιες συνθήκες εργασίας, και 3) Δημόσια στή-
ριξη / κοινωνική προστασία και ένταξη. 

Η διάσταση «Ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην
αγορά εργασίας» καλύπτει ζητήματα δικαιοσύνης στους το-
μείς της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων και της διά βίου μά-
θησης, των φύλων, της ανισότητας και της κοινωνικής κινη-
τικότητας, των συνθηκών διαβίωσης και της νεολαίας.

Οι «Δυναμικές αγορές εργασίας και δίκαιες συνθήκες ερ-
γασίας» εξετάζουν κατά πόσον οι αγορές λειτουργούν απο-
τελεσματικά και ελεύθερα ώστε να επιτρέπουν τη γεωγρα-
φική κινητικότητα και την αναζήτηση εργασίας σε μια
ανταγωνιστική οικονομία. Οι δείκτες που περιλαμβάνονται
σ’ αυτήν την ενότητα καλύπτουν, από τη μία πλευρά, τη λει-
τουργία των αγορών εργασίας, τη στήριξη που παρέχεται για
την εξεύρεση απασχόλησης και τη μετάβαση από μια θέση
εργασίας σε άλλη και, από την άλλη, τη διάσταση της δι-
καιοσύνης όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τους μι-
σθούς.

Τέλος, η διάσταση «Δημόσια στήριξη / κοινωνική προ-
στασία και ένταξη» καλύπτει τα δίκαια αποτελέσματα που
επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας δράσης και/ή της κοι-
νωνικής προστασίας. Αυτή η δέσμη δεικτών αφορά κυρίως
την παροχή υπηρεσιών και τα δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας. 

Ένα από τα κύρια θέματα που ρυθμίζονται είναι ένας επαρ-
κής κατώτατος μισθός για το σύνολο του εργατικού δυναμι-
κού. Όπως τονίζεται θα πρέπει να διασφαλίζονται επαρκείς
ελάχιστες αποδοχές που επιτρέπουν την κάλυψη των αναγ-
κών του εργαζομένου και της οικογένειάς του, σύμφωνα με
τις εθνικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, και πα-
ράλληλα διασφαλίζονται η πρόσβαση στην απασχόληση και
η παροχή κινήτρων για την αναζήτηση εργασίας. Ένα άλλο
ζήτημα που εμπεριέχεται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα είναι οι
δεσμευτικοί κανόνες που αφορούν τους αποσπασμένους ερ-
γαζόμενους σε επιχείρηση άλλου κράτους-μέλους από το
κράτος-μέλος προέλευσής τους. Πρόκειται για μια μεγάλη
μερίδα του εργατικού δυναμικού που εργάζεται προσωρινά
σε άλλη χώρα αλλά συνεχίζει να πληρώνει ασφαλιστικές ει-
σφορές στη χώρα προέλευσής του.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κατοχύρωση του κοινωνι-
κού διαλόγου, που χαρακτηρίζεται ως συστατικό στοιχείο

για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.  Και αναμφίβολα ο
κοινωνικός διάλογος μπορεί να συνεισφέρει στη διαμόρ-
φωση ρυθμίσεων που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες
απασχόλησης και δεξιοτήτων των εργαζομένων και των επι-
χειρήσεων, καθώς και στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστο-
σύνης, η οποία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών προκλήσεων και τον εκσυγχρονισμό των ευρω-
παϊκών αγορών εργασίας.

Η Επιτροπή Γιούνκερ είναι σαφέστατα η πιο προσανατο-
λισμένη στο μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς
από την εποχή Ντελόρ (1985-1995).  Από τον Νοέμβριο του
2014, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα, έχει υποβάλει τον
αριθμό-ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα των 19 προτά-
σεων νομοθεσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Από αυτά,
μέχρι τώρα έχουν υιοθετηθεί οριστικά από τα νομοθετικά
όργανα της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της
Ε.Ε.) μόνο 7, ενώ η νομοθετική διαδικασία για 12 προτάσεις
εκκρεμεί ακόμα λόγω της κωλυσιεργίας ορισμένων κυβερ-
νήσεων, σύμφωνα με τη δημόσια καταγγελία του προέδρου
Γιούνκερ. Έτσι, θέματα όπως η κάλυψη παροχών υγείας, η
γονική άδεια και η μισθολογική ανισότητα μεταξύ εργαζό-
μενων διαφορετικών εθνικοτήτων και φύλων παραμένουν
εξαιρετικά αντικρουόμενα από πολιτικής απόψεως. Για τους
προσεκτικούς παρατηρητές των ευρωπαϊκών δρώμενων,
αυτή η πολιτική αντιπαλότητα υπήρχε από καταβολής της
ΕΟΚ.

Όμως τώρα η σημαντική διαφορά είναι ότι τον χριστιανο-
δημοκράτη Ζαν Κλοντ Γιούνκερ υποστηρίζουν πολιτικά και
οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις της ευρωπαϊκής Κεντροα-
ριστεράς, καθώς ο Γιούνκερ αποτελεί ίσως τον τελευταίο με-
γάλο εκπρόσωπο του «κοινωνικού φιλελευθερισμού». Συνε-
πώς, η συγκυρία είναι ιδανική για να προχωρήσει και η
κοινωνική ολοκλήρωση μαζί με την ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς και την απελευθέρωση της κίνησης αγαθών, υπηρε-
σιών, κεφαλαίων και ανθρώπων στην Ε.Ε. n

Άρχισαν οι εργασίες για την
ίδρυση του μεγάλου κέντρου αρι-
στείας και Έρευνας RISE στη Λευ-
κωσία που θα λειτουργεί για τον
άνθρωπο και την επιστήμη προ-

σφέροντας νέα πεδία ανάπτυξης στην κοινωνία. σελ. 12

Ιδρύεται Κέντρο Αριστείας και Έρευνας

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
κατά της βίας εναντίον των Γυναικών, άρθρο
της Φιλολόγου-συγγραφέας Ανδρεανής Ηλιο-
φώτου για τη θυματοποίηση της γυναίκας στις
μέρες μας αλλά και τους αγώνες των ίδιων των
γυναικών.  σελ. 3

Τα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν θα δι-
κάσουν την Τουρκία, δήλωσε ο
Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν αντιδρώντας στις ειδή-
σεις για την εμπλοκή του σε παρά-

καμψη αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν.  σελ. 11

Αντίδραση του Ερντογάν σε κατηγορίες

Η βία κατά των γυναικών
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ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Ο Ιωάννης Παναγιωτάκης διορίζεται στη

θέση Βιβλιοθηκονόμου, Πολιτιστικές Υπηρε-
σίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
αναδρομικά από τις 3 Δεκεμβρίου 2007.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Τηλεφωνητές, Γενικό Γραμμα-
τειακό Προσωπικό, προάγονται στη θέση
Τηλεφωνητή Α', από την 1η Νοεμβρίου
2017: Αναστάσιος Αναστασίου, Ελένη Ιωαν-
νίδου, Φειδίας Κόκκινος, Κυπριανός Κυ-
πριανού, Κυριάκος Φρ. Κυριάκου, Ιωάννης
Π. Χατζησέργης.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραφείου, Γενικό Βοη-
θητικό Προσωπικό, προάγονται στη θέση
Βοηθού Γραφείου Α΄, από την 1η Νοεμβρίου
2017: Κυριάκος Πογιατζής, Ιωάννης Κατσιά-
μης, Μέλπω Όθωνος-Νικολάου, Αικατερίνη
Μιλτιάδους.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Γραφείου, Γενικό Βοη-

θητικό Προσωπικό, προάγονται στη θέση
Βοηθού Γραφείου Α΄, από την 1η Νοεμβρίου
2017: Κώστας Νικολάου, Ανδρέας Φωτίου,
Παναγιώτης Τσεριώτης, Ανδρέας Ανδρέου,
Ιωάννης Ιωαννίδης, Χαράλαμπος Χαραλάμ-
πους, Χρυστάλλα Ιωάννου, Φωτεινή Λουκά,
Μελανή Γεωργίου-Χριστοδουλίδου, Έλενα
Μάρκου, Χριστόφορος Χριστοδούλου, Γιαν-
νάκης Ιωαννίδης, Σάββας Σαββίδης, Μιχαήλ
Χριστοφόρου, Μιχαήλ Τ. Μιχαήλ, Κύπρος Ρ.
Τσιολάκης, Κυριάκος Η. Κυριακίδης.

Οι πιο κάτω Λειτουργοί Γενικού Λογιστη-
ρίου, προάγονται στη θέση Λειτουργού Γε-
νικού Λογιστηρίου Α', από την 1η Νοεμ-
βρίου 2017: Βερόνικα Κοφτερού, Μαίρη
Κουρτελλάρη, Ρέα Κουδουνάρη, Χρύσω
Πούρου, Σταυρούλλα Λ. Ξενή, Μαρία Χρυ-
σοστόμου, Θεόδωρος Νικολαΐδης, Αμαλία
Παυλίδου.

Οι πιο κάτω Τεχνικοί Επιθεωρητές, Τμήμα

Δημοσίων Έργων, προάγονται στη θέση
Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, από την 1η
Νοεμβρίου 2017: Αχιλλέας Κ. Σπύρου, Κων-
σταντία Αργυρού, Στέλιος Αθανασίου, Ελευ-
θέριος Κωνσταντίνου, Ρένος Σεργίδης, Χρί-
στος Κωνσταντίνου, Σπύρος Αργυρού, Λοΐ-
ζος Κόνιζος, Μιχαλάκης Κωνσταντίνου,
Χριστάκης Παπαλεοντίου.

Οι πιο κάτω Βοηθοί Αρχιεπιστάτες, Τμήμα
Δημοσίων Έργων, προάγονται στη θέση Αρ-
χιεπιστάτη, από την 1η Νοεμβρίου 2017:Χρι-
στάκης Βασιλείου, Φίλιππος Λάμπρου, Πέ-
τρος Χ. Πέτρακκα, Κυριάκος Τριταίος, Κώ-
στας Κωνσταντίνου.

Οι πιο κάτω Ταχυδρομικοί Επιθεωρητές,
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, προάγον-
ται στη θέση Ανώτερου Ταχυδρομικού Επι-
θεωρητή, από την 1η Νοεμβρίου 2017: Πα-

ρασκευάς Βουνιώτης, Παναγιώτης Χαρτό-
σιας, Ανδρέας Ορεινός, Γεώργιος Τριαντα-
φυλλή, Σωτήριος Χατζηκώστα, Νεοκλής
Χριστοφή.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Ταχυδρομικοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Ταχυδρομι-
κού Επιθεωρητή, από την 1η Νοεμβρίου
2017: Μενέλαος Περικλέους, Φίλιππος Θεο-
δοσίου, Όμηρος Λεβέντης, Τουμάζος Ορφα-
νίδης, Ανδρέας Προκοπίου, Νίκος Κιουζέ-
λης, Χριστάκης Πολυδώρου, Πέτρος Ρούσος,
Ανδρέας Τιγγίρης, Παναγιώτης Κοζάκης,
Αχιλλέας Αχιλλέως.

Η Ελένη Πολυκάρπου, Οδοντιατρικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης, προάγεται στη συν-
δυασμένη θέση Οδοντιατρικού Λειτουργού,
1ης Τάξης, από την 1η Απριλίου 2011. n

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 Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας
ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησε πρό-
σφατα η ακόλουθη έκδοση: e Com-

pensation of Victims of Violent Crimes Laws

of 1997 and 2006 (English translation and
consolidation) – ΓΕΝ(Α) – L.134

Η έκδοση διατίθεται προς πώληση από το
Κυβερνητικό Τυπογραφείο. n

Νέα έκδοση Επιτρόπου Νομοθεσίας

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει
ότι η πληρωμή των συντάξεων του Τα-

μείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κοι-

νωνικής Σύνταξης του Δεκεμβρίου 2017
καθώς και της 13ης πληρωμής, θα διενεργη-
θεί στις 15 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρα-
σκευή. n

Σύνταξη Δεκεμβρίου και 13η 
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργα-
σίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα
δύο Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα, το

Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτησε τη
συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία, παρά τη
σοβαρή της υποστελέχωση, θεώρησε χρέος
της να ανταποκριθεί θετικά στο πιο πάνω αί-
τημα. 

Το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο διενερ-
γεί έλεγχο αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές των Φορέων της Γενικής Κυβέρνη-

σης. 
Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας των δύο

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιγράφονται σε
σχετικό Σύμφωνο, που έχει υπογραφεί. Ειδι-
κότερα, επτά Ελεγκτές της Ελεγκτικής Υπη-
ρεσίας συμμετέχουν σε ισάριθμες ομάδες
ελέγχου που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα,
ενώ δύο Ανώτατα στελέχη της Υπηρεσίας
παρακολουθούν τις εργασίες της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Εποπτείας του Ελέγ-
χου. Το κόστος απασχόλησης των ανωτέρω
εννέα συνολικά Ελεγκτών θα καλυφθεί από
το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. n

Συνεργασία του Ελληνικού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 
Ελεγκτική Υπηρεσία της Κύπρου

Το Υπουργικό Συμβούλιο, την περα-
σμένη Τετάρτη, ενέκρινε την πρόταση
που υπέβαλαν από κοινού τα Υπουρ-

γεία Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας και Οι-
κονομικών σχετικά με τη δωρεάν παροχή ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φοι-
τητές.

Η πρόταση, που τίθεται σε εφαρμογή
άμεσα, επηρεάζει περίπου 12,000 φοιτητές,
και απευθύνεται σε πρόσωπα που κατοικούν
στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιο-
χές και σπουδάζουν με πλήρη φοίτηση σε πι-
στοποιημένους αναγνωρισμένους κλάδους
σπουδών των Ανώτερων και Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου και του
εξωτερικού. Οι φοιτητές μπορούν να εξα-
σφαλίσουν Κάρτα Νοσηλείας προσκομίζον-
τας στα αρμόδια Τμήματα έκδοσης των καρ-

τών (Υπουργείο Υγείας, ΚΕΠ) τη φοιτητική
τους ταυτότητα.

Μέσα από την πρόταση, η Κυβέρνηση
ρυθμίζει το ζήτημα που είχε προκύψει από τις
πρόνοιες του Μνημονίου, βάσει των οποίων
εισήχθησαν εισοδηματικές πρόνοιες για την
παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
των φοιτητών. Ιδιαίτερα δε, αντιμετωπίζεται
το ζήτημα που παρουσιάστηκε με τους φοι-
τητές που σπουδάζουν σε κράτη μέλη της
ΕΕ, όπου η ασφαλιστική κάλυψη για θέματα
υγείας είναι υποχρεωτική και οι φοιτητές που
δεν δικαιούνται την Ευρωπαϊκή Κάρτα
Ασφάλισης Ασθένειας, αναγκάζονταν να
ασφαλίζονται ιδιωτικά με το ανάλογο οικο-
νομικό κόστος, το οποίο επωμίζονται οι
ίδιοι. n

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
ενέκρινε το Υπουργικό για φοιτητές Μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα

της αντιμετώπισης των δασικών
πυρκαγιών μεταξύ της Κυπριακής

Δημοκρατίας και του Λιβάνου υπέγραψαν
σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος

Κουγιάλης και ο Υπουργός Άμυνας του Λι-
βάνου κ. Yaacoub Sarraf. 

Ο Υπουργός Γεωργίας χαρακτήρισε ως
πολύ σημαντικό το μνημόνιο που αφορά την
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε
Κύπρο και Λίβανο. «Οι δυο χώρες έχουν
υποφέρει πολύ τα τελευταία χρόνια από
αυτής της μορφής τα περιστατικά και ευελ-
πιστούμε ότι με αυτή τη συμφωνία οι δύο
χώρες θα μπορούν να τα αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικότερα και ταυτόχρονα θα
μπορεί να αποστέλλεται βοήθεια από τη μια
χώρα ταχύτερα μειώνοντας τον χρόνο αντα-
πόκρισης». 

Δήλωσε επίσης πως το επόμενο χρονικό
διάστημα ομάδες τεχνοκρατών θα επεξερ-
γαστούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και

εξέφρασε την αισιοδοξία πως μέχρι το καλο-
καίρι του 2018 Κύπρος και Λίβανος θα είναι
σε θέση να αντιμετωπίσουν από κοινού και
πιο αποτελεσματικά την όποια δασική πυρ-
καγιά. 

Ο Κουγιάλης εξέφρασε την ετοιμότητα
του Υπουργείου Γεωργίας για επέκταση της
συνεργασίας με το Λίβανο σε μια σειρά από
τομείς όπως είναι ο τομέας της γεωργίας, της
προστασίας του περιβάλλοντος και της προ-
στασίας των υδάτινων πόρων. 

Από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας
του Λιβάνου δήλωσε πως η Κύπρος αποτελεί
φιλική χώρα για τον Λίβανο και εξέφρασε
ικανοποίηση για το γεγονός ότι η διμερής
σχέση των δύο χωρών ενδυναμώνεται. Ανα-
φέρθηκε στην αναγκαιότητα ανάπτυξης των
απαραίτητων μέσων για προστασία των φυ-
σικών πόρων των δύο χωρών υποδεικνύον-
τας πως η υπογραφή του μνημονίου συνερ-
γασίας ενδυναμώνει τη φιλία των δύο χωρών
και έχει περιβαλλοντική αλλά και οικονο-
μική αξία. n

Mνημόνιο συνεργασίας Kύπρου - Λιβάνου 
για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 
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Aπόψεις και σχόλια
Η βαρβαρότητα των καιρών

Ίσως να θεωρηθεί υπερβολικό που αποκα-
λούμε βάρβαρους τους καιρούς μας με τόση
πρόοδο που έχει απαλλάξει τον άνθρωπο

από τον μόχθο και του
έχει προσφέρει τόσες
ανέσεις και τόσα
αγαθά. Ας μην ξε-
χνούμε όμως πως πρό-
κειται για τεχνικό πο-
λιτισμό που έχει εν
πολλοίς απανθρωπίσει
τον άνθρωπο, απευθύ-
νεται περισσότερο στις

υλικές του ανάγκες (καταναλωτισμός) και
λιγότερο στις ψυχοπνευματικές. Κι αυτό γί-
νεται φανερό στις ανθρώπινες σχέσεις, στην
άγρια εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον
άνθρωπο. Μπορεί επίσημα να καταργήθηκε
ως κοινωνικός θεσμός η δουλεία, αλλά
ασκείται με άλλους τρόπους: οικονομική
ανισότητα, πείνα, ανεργία, βία, τρομοκρατία,
ρατσισμό. 

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας εναν-
τίον των Γυναικών (25η Νοεμβρίου) δημο-
σιοποίησε στοιχεία απίστευτα σχεδόν για το
πόσο θυματοποιημένη είναι η γυναίκα στους
καιρούς μας. Οι αριθμοί τρομάζουν. Αν αρχί-
σουμε από την οικογένεια που είναι η πρώτη
μικρή κοινωνία, μπορούμε να παρατηρή-
σουμε πως, αν ο άντρας θεωρείται το στή-
ριγμα της οικογένειας, η γυναίκα είναι η
ψυχή. Αυτή οργανώνει και νέμει τα του
οίκου, οικονομεί. Η γυναίκα ακόμη συνέχει,
κρατεί ενωμένη την οικογένεια, είναι το με-
ταξύ, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα μέλη
της και ευρύτερα ακόμη, το κοινωνικό περι-
βάλλον. Την αντίληψη πως ο άντρας είναι ο
δυνατός η εμπειρία την διαψεύδει. Διαθέτει
μυϊκή δύναμη, όχι όμως απαραίτητα και ψυ-
χική, υπομονή, εγκαρτέρηση, αντοχή στον
πόνο και τη στέρηση πιο πολύ από τη γυ-
ναίκα. 

Κι όμως αντί να σέβεται αυτή την αναμφι-
σβήτητα μεγάλη προσφορά της στην οικο-
γένεια εκμεταλλεύεται την ηγεμονική του
θέση, την απαξιώνει ως ον κατώτερο και βι-
αιοπραγεί εις βάρος της. Κι αυτό δυστυχώς
είναι φαινόμενο παγκόσμιο. Τα στοιχεία που
παραθέτει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,
αλλά και οι υπολογισμοί που απορρέουν από
τα στατιστικά δεδομένα των χωρών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύουν το
μέγεθος του προβλήματος διεθνώς. 

Υπολογίζεται ότι το 35% των γυναικών
παγκοσμίως έχουν βιώσει σωματική και / ή
σεξουαλική βία από τον σύντροφο ή σε-
ξουαλική βία από κάποιον άγνωστο κάποια

στιγμή της ζωής τους. Ωστόσο κάποιες εθνι-
κές μελέτες δείχνουν ότι μέχρι 70% των γυ-
ναικών έχουν βιώσει σωματική και / ή σε-
ξουαλική βία από τον σύντροφό τους κάποια
στιγμή στη ζωή τους. 

Περίπου 120 εκατομμύρια κορίτσια παγ-
κοσμίως έχουν βιώσει βίαιη συνουσία ή
άλλες βίαιες σεξουαλικές πράξεις κάποια
στιγμή στη ζωή τους. Ενήλικες γυναίκες αν-
τιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του συνό-
λου των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων σε
παγκόσμιο επίπεδο. Στον τόπο μας τα πράγ-
ματα δεν είναι καθόλου καλύτερα: στην
Κύπρο, το πρώτο εξάμηνο του 2017 ο Σύν-
δεσμός για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση
της Βίας στην Οικογένεια χειρίστηκε συνο-
λικά 867 υποθέσεις. Το 91% των θυμάτων
ήταν γυναίκες κι απ’ αυτές οι 14 έγκυοι. Μ’
αυτά τα δεδομένα πώς να μην πούμε πως ο
μισός πληθυσμός της γης, οι βάρβαροι δυ-
νατοί εκβιάζουν και βιαιοπραγούν χωρίς
ίχνος σεβασμού προς τον Θεό, τον άνθρωπο,
τον ίδιο τον εαυτό τους; Οι μόνες αξίες του
καιρού μας δυστυχώς είναι το χρήμα και το
σεξ. Αυτά συγκινούν μόνο σήμερα. Για τούτο
χρειάζεται να επικρατήσει ένα άλλο σύν-
θημα στις μέρες μας: αντί του «Προλετάριοι
όλου του κόσμου Ενωθείτε», «Γυναίκες όλου
του κόσμου Ενωθείτε». 

Πιστεύουμε πως χρειάζεται οι γυναίκες να
ενωθούν και ν’ αγωνιστούν με την παιδεία
και την αρετή τους να επιβάλουν στους βάρ-
βαρους τον σεβασμό που αξίζουν. Να διεκ-
δικήσουν ανώτερες θέσεις στην κοινωνική
και πολιτική ιεραρχία, στα κέντρα λήψεως
αποφάσεων, να διεκδικήσουν τα ανθρώπινα
δικαιώματά τους. 

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών
στην Κύπρο κ. Kathleen Doherty σε άρθρο
της «Τερματίζοντας τη βία με βάση το φύλο»
(εφημ. Αλήθεια, 25/11/2017) εισηγείται:
«Πρέπει να κάνουμε κάτι για να προστατέ-
ψουμε τον εαυτό μας, τις μητέρες, τις αδελ-
φές, τις κόρες μας. Το πρώτο βήμα είναι η
ευαισθητοποίηση. Κάθε χρόνο, στις 25 Νο-
εμβρίου, σε όλο τον κόσμο, σηματοδοτούμε
τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών. Τιμούμε την ημέρα αυτή
και τις 16 Ημέρες του Ακτιβισμού ενάντια
στη βία με βάση το φύλο, ολοκληρώνοντας
την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
που ακολουθούν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Η
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κα-
θιέρωσε την εκστρατεία αυτή το 1999». 

Ανδρεανή Ηλιοφώτου,
Φιλόλογος – συγγραφέας

l Όντως το πρώτο βήμα είναι η ευαισθη-
τοποίηση.

Το αόρατο τείχος της Ευρώπης
Μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι: η Ε.Ε.

ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει ένα εκατ. ευρώ
από τον προϋπολογισμό της για την κατα-
πολέμηση ψευδών ειδήσεων από τη Ρωσία.
Θα είναι η πρώτη φορά που η νεοσύστατη

υπηρεσία, East Strat-
com, θα λάβει χρή-
ματα από τον προ-
ϋπολογισμό και δεν
θα βασίζεται στην
ελεημοσύνη χωρών-
μελών. Αυτό συμ-
βαίνει επειδή, όπως
δήλωσε ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, «οι κυβερνο-
επιθέσεις, οι ψευδείς ειδήσεις, ο υβριδικός
πόλεμος» είναι πραγματικό πρόβλημα για
την Ευρώπη. «Πρέπει να είμαστε σε επαγρύ-
πνηση, σε επιφυλακή και ειλικρινείς. Εάν θέ-
λουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς
μας, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τους εταί-
ρους μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την
απειλή εντός της Ε.Ε.». Αντιμέτωποι, λοιπόν,
με τέτοια απειλή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες «θω-
ράκισαν» την ειδική υπηρεσία αντιπροπα-
γάνδας με ένα εκατ. ευρώ.

Είναι δύσκολο να διαλέξουμε εάν η υπό-
θεση σηκώνει γέλιο ή κλάμα. Αρκεί να ση-
μειώσουμε ότι αποστολή της ενδεκαμελούς
υπηρεσίας αυτής, που ιδρύθηκε πριν από δύο
χρόνια με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι να εξηγεί
τι κάνει η Ε.Ε. και να καταρρίπτει αντιευρω-
παϊκή προπαγάνδα που προέρχεται από τη
Ρωσία και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετι-
κής Ενωσης. Σύμφωνα με τον Guardian, 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπολογίζουν ότι οι
Ρώσοι διαθέτουν ένα δισ. δολάρια για τα
κρατικά μέσα ενημέρωσης, RT και Sputnik,
χωρίς να γνωρίζουν τι ποσά διατίθενται για
τα λεγόμενα «εργοστάσια των τρολ» με τα
οποία εργαζόμενοι και ρομπότ κατακλύζουν
κοινωνικά μέσα δικτύωσης, διασπείροντας
ψευδείς ειδήσεις και αντιδυτική προπα-
γάνδα. Στις ΗΠΑ η πολιτική σκηνή ταράζε-
ται συθέμελα από καταγγελίες ότι οι Ρώσοι
επηρέασαν την προεδρική εκλογή (την Πα-
ρασκευή, μάλιστα, ο Μάικλ Φλιν, τέως στε-
νός σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, 
αποδέχθηκε ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις στο
FBI σχετικά με επαφές του με τον Ρώσο 
πρεσβευτή)· η πρωθυπουργός της Βρετα-
νίας, Τερέζα Μέι, δήλωσε τον περασμένο
μήνα ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πληροφορίες

ως «όπλα», με τα ρωσικά κρατικά μέσα 
ενημέρωσης να προκαλούν διχόνοια στη
Δύση· έγινε γνωστό, επίσης, ότι τις μέρες
πριν από το δημοψήφισμα για Brexit, λογα-
ριασμοί του Twitter προερχόμενοι από τη
Ρωσία ανήρτησαν μεγάλο αριθμό σχολίων
υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την 
Ε.Ε. Η υπηρεσία της Ε.Ε. σημείωσε ότι, εκτός
από τις ΗΠΑ και Βρετανία, η ρωσική 
επιρροή έγινε αισθητή σε εκλογικές αναμε-
τρήσεις στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολ-
λανδία και την Ισπανία. Πριν από μία εβδο-
μάδα, η κ. Μέι υποσχέθηκε ότι η Βρετανία θα
διαθέσει 100 εκατ. λίρες σε χώρες της Ανα-
τολικής Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.
για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική προπα-
γάνδα.

Προηγούμενες αποκαλύψεις ότι σχεδόν
150 εκατ. Αμερικανοί μπορεί να είδαν ύλη
στο Facebook και το Instagram που ήταν
προϊόν ρωσικής παρέμβασης, καθώς και ότι
Ρώσοι ανήρτησαν 131.000 μηνύματα στο
Twitter και πάνω από χίλια βίντεο στο
YouTube πριν από τις προεδρικές εκλογές,
υποδεικνύουν ότι η υπηρεσία της Ε.Ε. μάλ-
λον δεν θα πετύχει πολλά. Στον ιστότοπο
euvsdisinfo.eu παρουσιάζονται αποκαλύψεις
για το πώς η Ρωσία παρεμβαίνει σε υποθέ-
σεις άλλων χωρών καθώς και τον αριθμό κα-
ταγγελιών (1.331) που δέχθηκε για ρωσική
προπαγάνδα φέτος. Η υπηρεσία προσθέτει
ότι δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι όλες οι
παρεμβάσεις είναι ευθύνη ρωσικών κρατι-
κών υπηρεσιών. Η εργασία αυτή είναι αναμ-
φισβήτητα χρήσιμη – για όσους ενδιαφέ-
ρονται να ενημερωθούν. Είναι, όμως, στα-
γόνα στον ωκεανό.

Όσο και αν η Ρωσία, ή άλλη χώρα, αναμει-
γνύεται στα εσωτερικά άλλης χώρας, η προ-
παγάνδα θα πετύχει μόνο όταν η ίδια η
χώρα-στόχος και οι πολιτικοί της έχουν σο-
βαρό πρόβλημα. Η επικράτηση του Μακρόν,
όταν και αυτός δέχθηκε διαφόρων λογιών
επιθέσεις, είναι ένα παράδειγμα. Από την
άλλη, η ζημιά που προκλήθηκε στις ΗΠΑ
από την εκλογή Τραμπ και στην Ευρώπη από
το Brexit είναι τόσο μεγάλη που μια υπηρε-
σία 11 ατόμων στις Βρυξέλλες θα είναι θλι-
βερή υποσημείωση σε μελλοντικά βιβλία
ιστορίας της Ευρώπης.

Νίκος Κωνσταντάρας,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 03.12.2017

l Ουδέν σχόλιον. 

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι
δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέ-
σεων εξειδίκευσης στις ακόλουθες κλι-

νικές, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από το
Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος ως κατάλλη-
λες για εξειδίκευση ιατρών, με σκοπό την
απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην Εντα-
τική Θεραπεία και στην Εντατική Νοσηλεία
Νεογνών.

(α) Μέχρι 6 θέσεις εξειδίκευσης στην Κλι-

νική Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νο-
σοκομείου Λευκωσίας (πλήρης αναγνώριση
εξειδίκευσης διάρκειας δύο ετών) και στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού
Νοσοκομείου Λεμεσού (μερική αναγνώριση
εξειδίκευσης για το πρώτο έτος και το δεύ-
τερο έτος εξειδίκευσης θα πραγματοποιείται
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας), και

(β) μέχρι 4 θέσεις εξειδίκευσης στην Εντα-
τική Νοσηλεία Νεογνών, στη Μονάδα Εντα-

τικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ (πλήρης ανα-
γνώριση εξειδίκευσης διάρκειας δύο ετών).

Το επίδομα της θέσης θα ακολουθεί το
ύψος των απολαβών του 5ου έτους των ειδι-
κευόμενων ιατρών (το οποίο θα ισχύει τη δε-
δομένη περίοδο της εκπαίδευσης).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το
Υπουργείο Υγείας στις 22 Δεκεμβρίου 2017.
Η ημερομηνία πραγματοποίησης των συνεν-

τεύξεων θα κοινοποιηθεί σε μετέπειτα στά-
διο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy.

Λεπτομέρειες για το δικαίωμα συμμετοχής
στις συνεντεύξεις την επιλογή των κατάλ-
ληλων υποψηφίων και άλλα θέματα στην
προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας που δη-
μοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
1.12.2017. n

Διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στις αναγνωρισμένες  από τις Ελληνικές 
Αρχές Κλινικές των Νοσηλευτηρίων της Κύπρου για το έτος 2018
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Η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την
Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη το 1985, με απόφαση της γενικής συ-
νέλευσης του ΟΗΕ για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στα εκα-
τομμύρια των εθελοντών, που είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του ανθρώ-
που, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους.

Ο εθελοντισμός είναι ένας εναλλακτικός τρόπος συμμετοχής του πολίτη
στα κοινά αλλά και ένα αντίδοτο στην εσωστρέφεια, στην αποξένωση και
στον ατομισμό.

Δεν είναι απλά ένας όρος. Αποτελεί στάση ζωής, που ενστερνίζεται ιδι-
αίτερες αξίες όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η
συλλογική συμμετοχή. Είναι η αυθόρμητη και ανιδιοτελής προσφορά αν-
θρώπινης ενέργειας και η ηθελημένη παροχή υπηρεσιών. Μπορεί να εκ-
φραστεί με πολλούς τρόπους, ο καθένας απ΄ αυτούς με τη δική του φυ-
σιογνωμία και μέθοδο δράσης.

Της  Άννας  Σταματελάτου,  Ψυχοθεραπεύτριας

Μόνο στο άκουσμα της λέξης Χρι-
στούγεννα, όλες μας οι αισθήσεις
πλημμυρίζουν. Το άρωμα απ´τα

κουλουράκια κανέλας, τα ζεστά μελομακά-
ρονα και τους κουραμπιέδες, το ξύλο που
αργοκαίει στο τζάκι, ο ήχος απ´τα γέλια των
παιδιών ανάμεσα στα δώρα τους, η μελωδία
των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Ένα
σωρό όμορφα συναισθήματα ξεδιπλώνονται,
έντονες εικόνες με όμορφα στολίδια και
στιγμές αγάπης και προσφοράς

Τα Χριστούγεννα δεν είναι απλά μια
εποχή, είναι συναίσθημα! Είναι ένα συναί-
σθημα παιδικό, αθώο, γεμάτο αγάπη και
προσφορά, αλληλεγγύη και ξεγνοιασιά.
Είναι μια ευκαιρία να ομορφύνουμε την κα-
θημερινότητά μας, να της δώσουμε μια ευ-
χάριστη και γλυκιά νότα, να παίξουμε σαν
παιδιά, να αγαπήσουμε πιο έντονα, να φρον-
τίσουμε λίγο παραπάνω, να ανοίξουμε το
σπίτι μας, αλλά και την καρδιά μας και να
αποβάλλουμε ότι αρνητικό συναίσθημα
μπορεί να έχουμε.

Αν και στον ερχομό των Χριστουγέννων
δεν νιώθουν όλοι το ίδιο συναίσθημα, είναι
πραγματικά μια ευκαιρία να δούμε αυτή την
όμορφη γιορτή αγάπης σαν “δώρο” κυρίως
του εαυτού μας! Ένα δώρο που η αξία του
δεν μετριέται σε χρήματα.

Είναι επόμενο να νιώθουμε όμορφα όταν
μας κάνουν δώρα και μας αγαπάνε, αλλά εξί-
σου σημαντικό και όμορφο είναι το συναί-
σθημα της προσφοράς!

Μάλιστα, έρευνες που έχουν πραγματο-
ποιηθεί σχετικά με το συναίσθημα της προ-
σφοράς στον συνάνθρωπό μας, έδειξαν πως
μπορεί να λειτουργήσει ως “αντίδωρο” για
την ψυχή μας και να μας χαρίσει υγεία και
ευφορία.

Πιο συγκεκριμένα, οι μικρές ή μεγαλύτε-
ρες καλές πράξεις μπορούν ακόμη και να
γιατρέψουν τους εθελοντές από προβλήματα
καρδιοπάθειας, χρόνιων πόνων και κατάθλι-
ψης, ακόμα και να παρατείνουν την ζωή
τους.

Επιστημονικά, η βιολογική δράση του συ-
ναισθήματος της προσφοράς λέγεται hel-
per’s high. Υποστηρίζεται πως απελευθερώ-
νουμε ενδορφίνες (χημικά παράγωγα των
ορμονών της χαράς) με την ίδια επιτυχία που
το ανθρώπινο σώμα ωφελείται από την γυ-
μναστική άσκηση και τον διαλογισμό.

Βασική προϋπόθεση όμως είναι η καλο-
σύνη της πράξης της προσφοράς να μην
είναι καταναγκαστική, ούτε να προέρχεται
για λόγους προσωπικού οφέλους. Γι αυτό
αυτός που προσφέρει με την καρδιά του,
δεν τον νοιάζει να το διαφημίσει. Το γνω-
ρίζει ο ίδιος και είναι αρκετό.

Αν και η αίσθηση της προσφοράς δεν
αφορά μόνο έναν μήνα τον χρόνο, είναι μια
καλή ευκαιρία έστω και τότε να την νιώ-
σουμε!

Προσφέρετε αγάπη απλόχερα σ´αυτούς
που την “αξίζουν” και σ´αυτούς που πι-
στεύετε ότι δεν την “αξίζουν” ακόμα περισ-
σότερη! Την έχουν περισσότερη ανάγκη κυ-
ρίως αυτές τις μέρες! Άλλωστε όπως είπε και
ο αγαπημένος μας σε όλους Χόρχε Μπουκάι:
“Ο άνθρωπος που γνωρίζει τον εαυτό του
είναι γενναιόδωρος, αλληλέγγυος, ευγενι-
κός και ικανοποιείται εξίσου όταν δίνει
όπως και όταν παίρνει. Γι αυτό όταν συναν-
τάς ανθρώπους που κοιτάζουν μόνο την
πάρτη τους μη τους μισείς. Αρκετά προ-
βλήματα έχουν με τον εαυτό τους”. n 

ΠΗΓΗ: GENNY.GR

Χριστούγεννα! Η γιορτή της αγάπης και της
προσφοράς ως “αντίδωρο” στην ψυχή μας
Δεν είναι απλά μια εποχή είναι συναίσθημα!

Καλούμε όλους, όπως και τα φετινά
Χριστούγεννα, να μην λησμονήσουμε
τους συνανθρώπους μας που έχουν

ανάγκη τη βοήθεια μας.     Ας μην αναλω-
θούμε στην αγορά περιττών υλικών αγαθών
και ας «Υιοθετήσουμε» μια οικογένεια
σκορπίζοντας τη χαρά της γέννησης του
Χριστού, προσφέροντας ακόμη και από το
υστέρημα μας.
Τι μπορείς να κάνεις;

• Μπορείς να δώσεις σε μια οικογένεια τα
απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι. 

• Μπορείς να προσφέρεις χριστουγεννιά-
τικα εδέσματα.

• Μπορείς να προσφέρεις δώρα στα παι-
διά.

• Μπορείς να προσφέρεις οτιδήποτε σχε-
τικό και όσο εσύ μπορείς! 
Ποιός μπορεί να συμμετάσχει στην εκ-
στρατεία;

Ο καθένας μπορεί να προσφέρει στην εκ-
στρατεία είτε ως άτομο είτε ως ομάδα:

• Νέοι κάθε ηλικίας
• Οικογένειες
• Δήμοι και κοινότητες
• Εταιρείες
• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

• Οργανισμοί/φορείς
• Οργανωμένα σύνολα/ΜΚΟ

Πώς μπορείς να συμμετάσχεις στην εκ-
στρατεία;

Επικοινωνώντας με το Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού/Σώμα Εθελοντών της
επαρχίας σου:

• Λευκωσία: Ανδρέα Αβρααμίδη 9, διαμ.
301, Στρόβολος, τηλ. 22512602

• Λεμεσός: 1ης Απριλίου 14, Αγία Φύλα,
τηλ. 25737761

• Λάρνακα: Στυλιανού Λένα 47, Αντωνίου
Κωρτ, Διαμ. 1, τηλ. 24650525

• Πάφος: Αριστοτέλη Σάββα 46, Αναβαρ-
γός, τηλ. 26953725

• Ελ. Αμμόχωστος: Πέτρου Πεσκέσιη 2,
Φρέναρος, τηλ. 99124521

• Κερύνεια: Τηλ. 97743185
Τα βιβλιοπωλεία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ: διαθέ-

τουν ειδικό χώρο συλλογής παιχνιδιών, βι-
βλίων/παραμυθιών και άλλων δώρων σε
όλες τις πόλεις, τα οποία θα παραδώσουν
στο Σώμα Εθελοντών για να δοθούν σε παι-
διά άπορων οικογενειών. 

Κύριος Υποστηρικτής: Συνεργατική Κυ-
πριακή Τράπεζα. n

Παγκύπρια Εκστρατεία “Υιοθετήστε” 
μια οικογένεια τα Χριστούγεννα

Στόχος: να μην μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραί-
τητα  που βοηθούν να  νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων.
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Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Η απόφαση (Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΝΙΚΟ-
ΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΔΔ)

Ο αιτητής, με την παρούσα προσφυγή,
προσβάλλει τη νομιμότητα της απόφασης
του καθ’ ου η αίτηση, η οποία του κοινοποι-
ήθηκε κατά ή περί την 7/6/2017 και με την
οποία ο καθ’ ου η αίτηση αποφάσισε την με-
τάθεση του αιτητή από το Γενικό Προξενείο
της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη προς το
Υπουργείο Εξωτερικών (Κέντρο).

Στις 17/8/2017, ο αιτητής καταχώρησε μο-
νομερή αίτηση, η οποία στη συνέχεια επιδό-
θηκε στην άλλη πλευρά, αιτούμενος την
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμε-
νης απόφασης μέχρι την εκδίκαση και απο-
περάτωση της προσφυγής και/ή μέχρι την
έκδοση οριστικής απόφασης επί της ενδιά-
μεσης αίτησης ημερομηνίας 17/8/2017.  Στις
24/8/2017, η πλευρά του καθ’ ου η αίτηση
ενώπιον Δικαστηρίου, ανέλαβε την δέ-
σμευση όπως μη εκτελεστεί η προσβαλλό-
μενη απόφαση, έως ότου αποφασιστεί η εν-
διάμεση αίτηση ημερομηνίας 17/8/2017.  Η
πλευρά του καθ’ ου η αίτηση στη συνέχεια
καταχώρησε ειδοποίηση ένστασης και πα-
ράλληλα υπεβλήθη από τον αιτητή αίτηση
ημερομηνίας 6/9/2017, όπως του επιτραπεί η
καταχώρηση Συμπληρωματικής Ένορκης
Δήλωσης στην ενδιάμεση αίτηση ημερομη-
νίας 17/8/2017, αίτημα στο οποίο δεν έφερε
ένσταση η άλλη πλευρά, η οποία με τη σειρά
της αιτήθηκε της δυνατότητας υποβολής
Συμπληρωματικής Ένορκης Δήλωσης.

Στη συνέχεια και κατόπιν
εκδόσεως σχετικών διαταγμά-
των από το παρόν Δικαστήριο,
υποβλήθηκαν Συμπληρωματι-
κές Ένορκες Δηλώσεις επί της
ενδιάμεσης αίτησης ημερομη-
νίας 17/8/2017 και της ειδο-
ποίησης ένστασης του καθ’ ου
η αίτηση αντίστοιχα.   Στις
16/10/2017 καταχωρήθηκε η
παρούσα αίτηση, με την οποία
επιδιώκεται άδεια για αντεξέταση από τον
συνήγορο του αιτητή, της κας Μαρίας Κων-
σταντίνου Βουίνοβιτς, η οποία ορκίστηκε εκ
μέρους του καθ’ ου η αίτηση με ένορκη δή-
λωση ημερομηνίας 8/9/2017 και με Συμπλη-
ρωματική Ένορκη Δήλωση ημερομηνίας
5/10/2017, οι οποίες συνοδεύουν την ειδο-
ποίηση ένστασης του καθ’ ου η αίτηση στην
ενδιάμεση αίτηση για έκδοση προσωρινού
διατάγματος ημερομηνίας 17/8/2017.  

Η αίτηση βασίζεται στους περί Πολιτικής
Δικονομίας θεσμούς (Δ.38 Θ 1-3, 9, Δ.39 ΘΙ,
Δ.48 Θ1-4, 8, 9), στην νομολογία, πρακτική
και συναφείς εξουσίες του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την Ένορκη Δήλωση της κας
Ντόρας - Λίζας Σάββα ημερομηνίας
16/10/2017, που υποστηρίζει την εξεταζό-
μενη αίτηση και η οποία εργάζεται ως δικη-
γορική υπάλληλος στο δικηγορικό γραφείο
του κ. Γ. Χριστοδουλίδη, προβαίνει στην
Ένορκη Δήλωση μετά από εξουσιοδότηση
του αιτητή και κατόπιν οδηγιών τόσο του αι-
τητή όσο και του δικηγόρου κ. Χριστοδου-
λίδη.  Όπως αναφέρεται, από την ανάγνωση
των δύο Ενόρκων Δηλώσεων της κας Μα-
ρίας Κωνσταντίνου Βουίνοβιτς, που συνο-
δεύει την ειδοποίηση ένστασης του καθ’ ου η
αίτηση (8/9/2017) και τη Συμπληρωματική
Ένορκη Δήλωση (5/10/2017), κρίθηκε ανα-
γκαίο και σκόπιμο όπως το Δικαστήριο την
διατάξει να αντεξεταστεί. 

Όπως αναφέρει, η ενόρκως δηλούσα απαι-
τείται να κληθεί να απαντήσει, αιτιολογήσει
και επεξηγήσει σημεία και αναφορές που
είναι αόριστες, ασαφείς και ανακριβείς.  Ει-
δικότερα, να δώσει τις απαραίτητες και ανα-
γκαίες εξηγήσεις σε σχέση με:

α) Την μετάθεση του αιτητή προτού την
συμπλήρωση της τετραετίας που συνηθίζε-
ται ως πρακτική.

β) Την αναφορά της περί Επίτιμου Πρόξε-
νου αντί Γενικού Πρόξενου.

γ) Τον αριθμό παραπόνων που ισχυρίζεται
ότι έγιναν, ποια είναι και πως στοιχειοθετεί-
ται η κατ’ ισχυρισμό κακή σχέση του αιτητή
με συγκεκριμένα πρόσωπα.

δ) Τις προφορικές υποδείξεις προς τον αι-
τητή και πως ο αιτητής αναμειγνύετο στις
δραστηριότητες των Κυπριακών Οργανι-
σμών.

ε) Πώς εξάγει το συμπέρασμα ότι οι κα-
τευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν στον αι-
τητή για την εκτέλεση των καθηκόντων του,
αποτελούσαν υποδείξεις και παρατηρήσεις
προς τον αιτητή.

στ) Ποια ήταν τα θέματα
που χρειάζονται περισσότερη
διακριτικότητα από τον αι-
τητή και ποιοι χειρισμοί του
ενόχλησαν.

ζ) Την κατ’ ισχυρισμό απα-
ράδεκτη και άκομψη συμπε-
ριφορά του αιτητή και πως
αυτή εκδηλώθηκε.

η) Την κατ’ ισχυρισμό κα-
τάσταση που άρχισε να δημι-

ουργείται και για τις διορθωτικές ενέργειες
που ο αιτητής έπρεπε να λάβει και για ποι-
ους λόγους χρειαζόταν βελτίωση.

θ) Τους λόγους για τους οποίους η έκδοση
προσωρινού διατάγματος θα επιφέρει ου-
σιώδες πρόσκομμα στη εύρυθμη λειτουργεία
του Προξενείου και τι ακριβώς σημαίνει η
φράση “όχι και τόσο κολακευτική εικόνα”. 

Καταλήγει δε η κα Σάββα, ότι λόγω των
γενικών, αόριστων, ατεκμηρίωτων και αβά-
σιμων ισχυρισμών και της αμφισβήτησης της
αλήθειας των ισχυρισμών της ενόρκως δη-
λούσας, θα πρέπει να διαπιστωθεί η αλήθεια
των ισχυρισμών της, να αποσαφηνιστούν και

να διευκρινιστούν οι αόριστοι και γενικοί
της ισχυρισμοί, διαφορετικά το Δικαστήριο
θα έχει ενώπιον του αντιφατική και αλληλο-
συγκρουόμενη μαρτυρία.  Η επιπρόσθετη δε
μαρτυρία, θα βοηθήσει το Δικαστήριο να
καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα προς
ορθότερη και δικαιότερη απονομή της δι-
καιοσύνης.

Ο καθ’ ου η αίτηση, καταχώρησε ειδοποί-
ηση για πρόθεση υποβολής ένστασης στην
αίτηση, σύμφωνα με την οποία:

α) Δεν στοιχειοθετούνται με
την Ένορκη Δήλωση που συ-
νοδεύει την αίτηση του αιτητή,
εξαιρετικοί λόγοι οι οποίοι να
αιτιολογούν την αντεξέταση
της ενόρκως δηλούσας κας
Βουίνοβιτς.

β) Τα θέματα τα οποία ισχυ-
ρίζεται η κα Σάββα ότι χρήζουν
αντεξέτασης, είναι θέματα τα
οποία δεν μπορούν να στοιχει-
οθετήσουν την ύπαρξη έκδη-
λης παρανομίας ή ανεπανόρ-
θωτης ζημίας και είναι θέματα
τα οποία δεν αφορούν τη νομι-
μότητα της προσβαλλόμενης απόφασης.

γ) Τυχόν ενασχόληση του Δικαστηρίου με
τα θέματα αυτά, συνιστά έλεγχο που οδηγεί
στη διαπίστωση επί πρωτογενών γεγονότων,
στην αξιολόγηση των δεδομένων της υπό-
θεσης από πλευράς πραγματικών στοιχείων
και στη κρίση επί αντικρουόμενων θέσεων,
κάτι που το Διοικητικό Δικαστήριο δεν έχει
αρμοδιότητα να πράξει κατά την αναθεωρη-
τική του δικαιοδοσία.

δ) Όλα τα γεγονότα παρατίθενται με σα-
φήνεια στις Ένορκες Δηλώσεις και στα Τεκ-
μήρια που έχουν επισυναφθεί καθώς και από
το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου.
Τα όσα δε παρατίθενται στην Ένορκη Δή-
λωση της κας Σάββα, δεν αποτελούν επαρκή
λόγο έκδοσης του αιτούμενου διατάγματος.

Στην Ένορκη Δήλωση που συνοδεύει την
ειδοποίηση για πρόθεση υποβολής ένστασης
στην εξεταζόμενη αίτηση, η Ενόρκως Δη-
λούσα κα Νεοφύτου, δικηγόρος στη Νομική
Υπηρεσία, υποστηρίζει ότι με την Ένορκη
Δήλωση που συνοδεύει την αίτηση του αι-
τητή, δεν στοιχειοθετούνται εξαιρετικοί
λόγοι οι οποίοι να αιτιολογούν την αντεξέ-
ταση της κα Βουίνοβιτς και το βάρος από-
δειξης είναι στους ώμους του αιτητή, ο
οποίος αντιθέτως παραθέτει γενικούς και
ασαφείς λόγους, που σύμφωνα με τους ισχυ-
ρισμούς του αφορούν το ξεκαθάρισμα γεγο-
νότων, κάτι που σύμφωνα με τη σχετική νο-
μολογία, δεν μπορεί να οδηγήσει στην έκ-
δοση διατάγματος αντεξέτασης.

Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο της ακρό-
ασης της εξεταζόμενης αίτησης στις
30/10/2017, οι συνήγοροι και των δύο πλευ-
ρών είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν προ-
φορικά τις θέσεις τους, οι οποίες συνοψίζον-
ται ως ακολούθως:

Η πλευρά του αιτητή, υποστηρίζει ότι το

θέμα της παραχώρησης άδειας για αντεξέ-
ταση, ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια του
Δικαστηρίου και ασκείται θετικά εφόσον
από τη μαρτυρία θα διευκολυνθεί το Δικα-
στήριο για ορθότερη απονομή της Δικαιο-
σύνης.  Εν προκειμένω, κατά τον συνήγορο
του αιτητή, η αίτηση παρέχει πραγματική και
νομική βάση για να γίνει αποδεκτό το αί-
τημα, το οποίο θα πρέπει να κριθεί επίσης
και σε συνάρτηση με τις ανάγκες της συγκε-
κριμένης περίπτωσης.

Οι δε λόγοι μαρτυρίας,
σχετίζονται άμεσα με τα συγ-
κεκριμένα ζητήματα και θα
βοηθήσουν ώστε η απόφαση
αναφορικά με το αίτημα για
το ενδιάμεσο διάταγμα να
είναι ορθότερη και δικαιό-
τερη. Αυτό δε που επιζητεί-
ται, είναι να εξεταστούν τα
ιδιαίτερα περιστατικά της
υπόθεσης, να αποκρυσταλ-
λωθεί η αλήθεια και να δο-
θούν διευκρινίσεις σε ισχυρι-
σμούς και αναφορές της
Ενόρκως Δηλούσας, που

είναι γενικές, αόριστες και ατεκμηρίωτες.
Συνεπώς, δεν πρόκειται για αίτημα εξέτασης
θεμάτων ουσίας ή ξεκαθάρισμα αντικρουό-
μενων ισχυρισμών, αλλά πρόκειται για εύ-
λογο αίτημα για αποκρυστάλλωση της αλή-
θειας, που θα διευκολύνει το Δικαστήριο να
απονέμει δικαιοσύνη.

Η συνήγορος του καθ’ ου η αίτηση, υπο-
στηρίζει ότι το θέμα της αντεξέτασης σε αί-
τηση σύμφωνα με τη νομολογία, εγκρίνεται
με δυσκολία και εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια του Δικαστηρίου.  Στην παρούσα
περίπτωση, ο αιτητής δεν στοιχειοθετεί και
δεν έχει παραθέσει τους λόγους για τους
οποίους ζητά να επιτραπεί η αντεξέταση.
Αυτό που επιζητεί είναι εξηγήσεις και ξεκα-
θάρισμα γεγονότων που δεν αφορούν και
είναι άσχετα με το θέμα της έκδηλης παρα-
νομίας.  Η αίτηση και οι λόγοι της, οδηγούν
το Δικαστήριο σε πρωτογενή διαπίστωση
γεγονότων, που σύμφωνα με το Σύνταγμα,
το Διοικητικό Δικαστήριο δεν έχει τέτοια
εξουσία, αφού μόνο έλεγχο νομιμότητας
μπορεί να ασκήσει με βάση τα στοιχεία της
αίτησης και των Ενόρκων Δηλώσεων στην
ενδιάμεση αίτηση.  

Έχω εξετάσει τις εκατέρωθεν θέσεις και
έχω καταλήξει ως ακολούθως: 

Το Άρθρο 146 του Συντάγματος, καθορίζει
τα πλαίσια του δικαστικού ελέγχου στο έργο
της Διοίκησης.  Το Δικαστήριο στην αναθε-
ωρητική του δικαιοδοσία ελέγχει τη νομιμό-
τητα της προσβαλλόμενης πράξης και δεν
υπεισέρχεται στην διαπίστωση πρωτογενών
γεγονότων ή στην αξιολόγηση των δεδομέ-
νων από πλευράς πραγματικών στοιχείων,
ούτε και προβαίνει σε κρίση επί αντικρουό-
μενων θέσεων.   Αιτήσεις για προσαγωγή 

Υπόθεση  Αρ. 1213/2017

Α.Μ. v. Υπουργού Εξωτερικών

1 Νοεμβρίου, 2017

Το Άρθρο 146 του
Συντάγματος, κα-
θορίζει τα πλαίσια
του δικαστικού
ελέγχου στο έργο
της Διοίκησης.

H προτεινόμενη
μαρτυρία τείνει να
διαφοροποιήσει 
το περιεχόμενο
των στοιχείων που
λήφθηκαν υπόψη
κατά την λήψη της
προσβαλλόμενης
απόφασης.

Συνέχεια στη σελ. 6
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Μισθοδοτική τοποθέτηση προσωπικού που  μετατρέπεται 
από σύμβαση μίσθωσης υπηρεσιών σε έκτακτο προσωπικό 

Από το Γενικό Διευθυντή του Υπουρ-
γείου Οικονομικών εκδόθηκε εγκύ-
κλιος για τη μισθοδοτική τοποθέ-

τηση προσωπικού το οποίο απασχολείται με
μίσθωση υπηρεσιών και σε συνέχεια απόφα-
σης των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων ή / και σύμφωνα με τις καθορισμένες
διαδικασίες μετατρέπεται σε έκτακτο προ-
σωπικό. Η μισθοδοτική τοποθέτηση του
προσωπικού αυτού  καθορίστηκε σύμφωνα
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
στις 8 Νοεμβρίου. 

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζονται προηγού-
μενες εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομι-
κών και του Γενικού Λογιστηρίου με τις
οποίες καλούνταν τα Υπουργεία/Τμήματα/
Υπηρεσίες να μη συνάπτουν μισθώσεις υπη-
ρεσιών μέσω των οποίων ενδεχομένως να
δημιουργείται υπαλληλική σχέση μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών.  
Η μισθοδοτική τοποθέτηση

Στις περιπτώσεις που σε συνέχεια απόφα-
σης των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων ή / και σύμφωνα με τις καθορισμένες
διαδικασίες εργοδοτούμενος που απασχο-
λείτο με μίσθωση υπηρεσιών μετατρέπεται
σε έκτακτο προσωπικό, η μισθοδοτική του
τοποθέτηση θα γίνεται ως ακολούθως.

Ο εργοδοτούμενος θα διατηρεί την τελευ-
ταία αμοιβή που λάμβανε με μίσθωση υπη-
ρεσιών, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α., ανεξάρ-
τητα από το εάν μεσολάβησε διακοπή με-
ταξύ της απασχόλησης με μίσθωση
υπηρεσιών και της απασχόλησης σε έκτακτη
βάση ή όχι. Με την εν λόγω αμοιβή ο υπάλ-
ληλος θα τοποθετείται στις κλίμακες μισθο-
δοσίας της αντίστοιχης θέσης στον εισαγω-
γικό βαθμό δομής θέσεων της δημόσιας υπη-
ρεσίας (όχι σε θέσεις προαγωγής), τα
καθήκοντα της οποίας σχετίζονται με τα κα-
θήκοντα που εκτελεί, έστω και εάν εκτε-
λούσε αναβαθμισμένα καθήκοντα.

Στις περιπτώσεις όπου η αμοιβή με μί-
σθωση υπηρεσιών καταβάλλετο σε 12 δό-
σεις κατά τη διάρκεια του έτους, και καθότι
το έκτακτο προσωπικό δικαιούται στην κα-
ταβολή 13ου μισθού, η συνολική ετήσια
αμοιβή θα διαιρείται δια 13 για να υπολογι-
στεί ο μηνιαίος μισθός, ώστε να μην υπάρξει
αύξηση στις συνολικές ετήσιες απολαβές του
υπαλλήλου.

Εάν η αμοιβή με μίσθωση υπηρεσιών είναι
χαμηλότερη από την αρχική βαθμίδα της αν-
τίστοιχης κλίμακας της μόνιμης θέσης, ο
υπάλληλος θα διατηρεί την αμοιβή αυτή και
θα ανελίσσεται στην αρχική βαθμίδα της μι-

σθοδοτικής κλίμακας με εξαμηνιαίες προ-
σαυξήσεις, κατ' αναλογίαν της αναπροσαρ-
μογής μισθού μόνιμου υπαλλήλου σε περί-
πτωση αναβάθμισης της θέσης του.

Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος λάμ-
βανε χαμηλότερη αμοιβή με μίσθωση υπηρε-
σιών και από την ημερομηνία που μετατρά-
πηκε σε έκτακτο υπάλληλο τοποθετήθηκε
ήδη στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής
του κλίμακας, θα τοποθετηθεί από την ημε-
ρομηνία της παρούσας Εγκυκλίου, στο μισθό
που θα έφθανε εάν από την ημερομηνία με-
τατροπής του σε έκτακτη βάση εφαρμόζετο
η ανέλιξη με εξαμηνιαίες προσαυξήσεις. Ση-
μειώνεται ότι τυχόν μεγαλύτερο ποσό που
του καταβλήθηκε δεν θα ανακτηθεί.

Εάν η αμοιβή με μίσθωση υπηρεσιών είναι
ψηλότερη από την αρχική βαθμίδα και χα-
μηλότερη από την ανώτατη βαθμίδα της αν-
τίστοιχης μόνιμης θέσης, ο υπάλληλος θα
διατηρεί την αμοιβή αυτή. Θα ανελίσσεται
στην αμέσως ψηλότερη βαθμίδα της κλίμα-
κας στην οποία τοποθετείται όταν κερδίσει
με απασχόληση τη διαφορά μεταξύ της εν
λόγω αμοιβής και της αμέσως ψηλότερης
βαθμίδας.

Σύμφωνα με τους περί της Μη Παραχώρη-
σης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξή-
σεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και
Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του

2011 έως 2014, στις περιπτώσεις που η μετα-
τροπή από μίσθωση υπηρεσιών σε έκτακτη
βάση έγινε μεταξύ των ετών 2012 έως 2016,
δεν θα παραχωρείται προσαύξηση κατά την
εν λόγω περίοδο και η μισθοδοτική ανέλιξη
θα αρχίσει από την 01.01.2017 και εντεύθεν.

Εάν η αμοιβή με μίσθωση υπηρεσιών είναι
ψηλότερη από την ανώτατη βαθμίδα της μι-
σθοδοτικής κλίμακας της αντίστοιχης μόνι-
μης θέσης ο υπάλληλος θα διατηρεί την εν
λόγω αμοιβή σε προσωπική βάση, χωρίς να
δικαιούται στην παραχώρηση πρόσθετων
προσαυξήσεων.

Τυχόν περιπτώσεις που ο εργάσιμος χρό-
νος που προβλέπετο στη μίσθωση υπηρε-
σιών, αμέσως πριν από τη μετατροπή σε απα-
σχόληση σε έκτακτη βάση, ήταν μικρότερος
από τον κανονικό εργάσιμο χρόνο της δη-
μόσιας υπηρεσίας (απασχόληση σε μερική
βάση - part-time) θα εξετάζονται από το
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της
αρμόδιας αρχής.

Τυχόν περιπτώσεις που οι εργοδοτούμενοι
απασχολήθηκαν για λιγότερο από 24 μήνες
με μίσθωση υπηρεσιών πριν μετατραπούν σε
έκτακτο προσωπικό, θα εξετάζονται από το
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπι-
κού, ώστε να εφαρμοστεί κατ' αναλογίαν η
μείωση κλιμάκων εισδοχής για νεοεισερχο-
μένους που προσλαμβάνονται μετά την
01.01.2012. n

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

μαρτυρίας και κατ’ επέκταση και αντεξέτα-
σης, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη νομο-
λογία, με εξαιρετική φειδώ και πάντοτε με
κριτήριο τη σχετικότητα της μαρτυρίας με τα
επίδικα θέματα (βλ. Σάββας Πηλακούτα v.
Κυπριακής Δημοκρατίας, υπόθεση αρ.
875/2005, ημερομηνίας 9/5/2008).

Όπως έχει αναφερθεί στην υπόθεση Δη-
μοκρατίας v. C. Kassinos Construction Ltd
(1990) 3 (E) ΑΑΔ 3835,

«Ο ρυθμιστικός ρόλος του δικαστηρίου σε
θέματα διαδικασίας και απόδειξης στη διοι-
κητική δίκη είναι διάφορος και ευρύτερος
από αυτόν που επιτρέπει το δικονομικό σύ-
στημα που επικρατεί στην πολιτική δίκη. Η
διαφορά εκπηγάζει από την ύπαρξη και
εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας σε
συνδυασμό με τη φύση του ανακριτικού συ-
στήματος. Σε αντίθεση με το σύστημα της
αντιδικίας, που διέπει την πολιτική δίκη και
που η ευθύνη για την εισαγωγή μαρτυρίας
βαρύνει τους διαδίκους, στο ανακριτικό σύ-
στημα η πρωτοβουλία ανήκει και στο δικα-
στή. Οι αρχές αυτές είναι διάχυτες στο δια-
δικαστικό κανονισμό του 1962. Στο Γ. Πα-
παχατζή “Μελέται επί του Δικαίου των
Διοικητικών Διαφορών” στη σελ. 136 συ-
ναντούμε την ακόλουθη εύστοχη παρατή-
ρηση επί του θέματος.

“Ο δικαστής, ουχί δ’ οι διάδικοι, διευθύνει
την έρευναν του πραγματικού μέρους της
υποθέσεως”».

Επίσης στην Καμηλάρης v. Δημοκρατίας
(1991) 4 ΑΑΔ 725 λέχθηκε ότι:  

«Η αναθεωρητική δικαιοδοσία έχει πάν-
τοτε ως αντικείμενο τον έλεγχο της νομιμό-
τητας της πράξης και όχι την ορθότητα της
ουσιαστικής κρίσης του αρμοδίου διοικητι-

κού οργάνου.
(2) Η σημασία της έκθεσης του πραγματο-

γνώμονα του αιτητή που υποβάλλεται στο
Δικαστήριο έγκειται στη διαφώτηση που πα-
ρέχει ως προς την επάρκεια της έρευνας του
Διευθυντή».

Στην παρούσα περίπτωση, ουσιαστικά
αυτό που επιζητείται είναι η εμπλοκή του Δι-
καστηρίου στην διαπίστωση πρωτογενών
στοιχείων και γεγονότων και μάλιστα κατά
το στάδιο εκδίκασης της ενδιάμεσης αίτησης
για αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμε-
νης απόφασης, κατά το οποίο πρωταρχικό
ρόλο διαδραματίζει το έκδηλο της παρανο-
μίας.   Ο δε αιτητής, ζητά να προσκομίσει
μαρτυρία προς απόδειξη ισχυρισμών που
αφορούν θέματα τα οποία άπτονται της
επάρκειας της έρευνας της Διοίκησης.   Το
έργο όμως του Δικαστηρίου εξαντλείται στη
διαπίστωση του κατά πόσο ο καθ’ ου η αί-
τηση διενήργησε ή όχι δέουσα έρευνα ως
προς το καθετί σχετικό που θα έπρεπε να λη-
φθεί υπόψη και η διενέργεια αυτής της έρευ-
νας δεν είναι έργο του Δικαστηρίου (βλ. Lor-
dos Holdings Ltd v. Συμβούλιο Αποχετεύ-
σεως Παραλιμνίου, υπόθεση αρ. 71/97,
ημερομηνίας 18/11/99, Valentine Estates Ltd
v. Συμβούλιο Αποχετεύσεως Παραλιμνίου
(2000) 4 ΑΑΔ 398).

Συνεπώς η προτεινόμενη μαρτυρία με την
αντεξέταση, τείνει να διαφοροποιήσει, αλ-
λοιώσει ή και να μεταβάλει το περιεχόμενο
των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη κατά
την λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης
από τον καθ’ ου η αίτηση.

Για τους πιο πάνω λόγους και ασκώντας
την διακριτική μου ευχέρεια, απορρίπτω την
αίτηση για αντεξέταση με €300 έξοδα, υπέρ
του καθ’ ου η αίτηση και εναντίον του αι-
τητή. n

Συνέχεια από σελ. 5

Ταχυδρομείστε έγκαιρα αλληλογραφία

Για να καταστεί δυνατή η παράδοση της
αλληλογραφίας από τα Χριστούγεννα,
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτε-

ρικό, αυτή πρέπει να ταχυδρομηθεί πριν από
τις πιο κάτω ημερομηνίες:

1. Αλληλογραφία Εξωτερικού
(α) Ταχυδρομείο Β’ Προτεραιότητας
Ταχυδρομικά αντικείμενα (Επιστολές,

Χριστουγεννιάτικες κάρτες, δέματα κ.λπ.):
Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017

(β) Ταχυδρομείο Α’ Προτεραιότητας 
Ταχυδρομικά αντικείμενα (Επιστολές,

Χριστουγεννιάτικες κάρτες, δέματα κ.λπ.):
Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2017

2. Αλληλογραφία Εσωτερικού
(α) Ταχυδρομείο Β’ Προτεραιότητας
Ταχυδρομικά αντικείμενα (Επιστολές,

Χριστουγεννιάτικες κάρτες, δέματα κ.λπ.):
Μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2017

(β) Ταχυδρομείο Α’ Προτεραιότητας
Ταχυδρομικά αντικείμενα (Επιστολές,

Χριστουγεννιάτικες κάρτες, δέματα κ.λπ.):
Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2017

3. Αλληλογραφία μετά από τις άνωθεν
ημερομηνίες

Αλληλογραφία που θα ταχυδρομηθεί μετά
από τις πιο πάνω ημερομηνίες, πιθανόν να
παραδοθεί μετά από τα Χριστούγεννα και
την Πρωτοχρονιά, λόγω του όγκου των τα-
χυδρομικών αντικειμένων που παρατηρείται
σε όλες τις χώρες τη συγκεκριμένη εορτα-
στική περίοδο. 

4. Για έγκαιρη διεκπεραίωση της αλλη-
λογραφίας το κοινό θα πρέπει να: 

(α) ταχυδρομεί έγκαιρα την αλληλογρα-
φία του,

(β) αναγράφει ορθά και καθαρά τις διευ-
θύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του ταχυ-
δρομικού κώδικα. 

(γ) να φέρει τα απαιτούμενα ταχυδρομικά
τέλη και το προσφυγόσημο.

(δ) καταθέτει αλληλογραφία με μεγάλο
αριθμό αντικειμένων στα κατά τόπους Τα-
χυδρομικά Γραφεία αντί στα γραμματοκιβώ-
τια δρόμου. n

Ωράριο Γραφείων Είσπραξης Φόρων

Από τις 18 Δεκεμβρίου το ωράριο λει-
τουργίας των ταμείων στα κατά τό-
πους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης

Φόρων για οφειλές Άμεσης Φορολογίας θα
είναι 8:00 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ. 

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλο το 24ωρο, επτά
ημέρες την εβδομάδα, πληρωμές μπορούν να
γίνονται ηλεκτρονικά για πληρωμή εμπρό-

θεσμης άμεσης φορολογίας μέσω της ιστο-
σελίδας: jccsmart.com, Φ.Π.Α. και ληξιπρό-
θεσμων φορολογικών οφειλών που έχουν
ενταχθεί σε σχέδιο ρύθμισης, μέσω Internet
banking των Ancoria Bank, Astro Bank, Ελ-
ληνική Τράπεζα, Συνεργατική Κυπριακή Τρά-
πεζα, Τράπεζα Κύπρου. n
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Η Κύπρος μπορεί περισσότερα στην ψηφιακή εποχή! 

Τα ψηφιακά μέσα έχουν μπει για καλά
στη ζωή μας. Σύμφωνα με τον Eric
Schmidt, πρώην Εκτελεστικό Πρόεδρο

της Google, «κάθε δύο μέρες παράγουμε τόσο
ψηφιακό περιεχόμενο, όσο η ανθρωπότητα
δημιούργησε από καταβολής κόσμου μέχρι το
2003»! 

Η παραπάνω δήλωση έρχεται να επιβεβαι-
ώσει κάτι που πλέον μοιάζει για πολλούς
από εμάς αυτονόητο· ότι δηλαδή η αλματώ-
δης ανάπτυξη και η εντεινόμενη διείσδυση
των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους
τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής
μας την τελευταία 20ετία, καταδεικνύουν ότι
ο ρόλος τους σε ένα όχι και τόσο μακρινό
μέλλον, θα είναι καθοριστικός ενώ έχει υπο-
λογισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι
η Ψηφιακή Οικονομία πολλαπλασιάζεται με
ρυθμούς 7 φορές ταχύτερους, από ότι η συμ-
βατική οικονομία όπως τη γνωρίζουμε.

Η σημασία του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού έχει αναγνωριστεί από όλα τα ανε-
πτυγμένα κράτη και έχει ενταχθεί στις ση-
μαντικότερες στρατηγικές τους προτεραι-
ότητες. Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής
της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Τάλλιν
της Εσθονίας οι 28 ηγέτες της ΕΕ αποφάσι-
σαν να ψηφιοποιήσουν τη δημόσια διοίκησή
τους το συντομότερο δυνατό, και να ολο-
κληρώσουν την ψηφιακή κοινή αγορά της
Ένωσης, πριν από το τέλος του 2018.

Οι χαμηλές επιδόσεις της Κύπρου ανά-
μεσα στην ΕΕ των «28» και η κατάταξή της
στην 22η θέση του δείκτη Ψηφιακής Οικονο-
μίας και Κοινωνίας (DESI 2017), δείχνουν

ότι χρειάζεται να καταβάλλουμε σοβαρές και
συστηματικές προσπάθειες για να ανατρέ-
ψουμε αυτή την κατάσταση. Η πρόκληση
είναι ακέραιη, τόσο για τον δημόσιο, όσο και
για τον ιδιωτικό τομέα. Υστερούμε στη
χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη
διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών,
ενώ έχουμε, παράλληλα, ένα σοβαρό κενό σε
ό, τι αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες.  

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών εν-
τάσσεται και η παγκύπρια εκστρατεία ενη-
μέρωσης «Συνδέσου ψηφιακά! Εύκολα και
απλά» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Έργων
και Επικοινωνιών. Η εκστρατεία προσβλέπει
στην προβολή υπηρεσιών ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης και την ανάδειξη του οφέλους
από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών,
καθώς και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης
και την ανάπτυξη της ψηφιακής κουλτούρας.

Η δημόσια υπηρεσία, στην προσπάθειά
της να προωθήσει την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση, τα τελευταία χρόνια έχει προωθή-
σεις την πλήρη ανάπτυξη της Ενιαίας Πύλης,
με την επωνυμία «ΑΡΙΑΔΝΗ», ώστε η αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ κυβέρνησης και πολι-

τών / επιχειρήσεων να απλουστευθεί και να
παρέχονται υπηρεσίες και  πληροφορίες σχε-
τικά με τις δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
σε μια ενιαία πύλη χρησιμοποιώντας τη μέ-
θοδο “single sign on” ή “Μόνο μία φορά”
(ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
για όλες τις υπηρεσίες). Με τον τρόπο αυτό
οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα παρέχουν
δεδομένα μόλις μία φορά σε επαφή με τη Δη-
μόσια Υπηρεσία, η οποία θα μοιράζεται εσω-
τερικά αυτά τα δεδομένα. 

Όσο παραμένουν αναξιοποίητες οι δυνα-
τότητες που μας παρέχουν οι ψηφιακές τε-
χνολογίες, τα προβλήματα μένουν: καθυ-
στερήσεις, γραφειοκρατία, έλλειψη διαφά-
νειας. Μία κατάσταση που πλήττει τον κάθε
πολίτη ξεχωριστά, την κάθε επιχείρηση αλλά
και τη χώρα συνολικά που μένει βυθισμένη
σε έναν “αναλογικό” κόσμο με όλα τα μει-
ονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται σε αντί-
θεση με τα οφέλη που προσφέρει η ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση με την οποία παρέχεται
γρηγορότερη, καλύτερη και πιο απλή εξυπη-
ρέτηση, με διαφάνεια, αυξάνοντας την πα-
ραγωγικότητα και μειώνοντας τις δημόσιες
δαπάνες. n

Αύξηση πληθυσμού 
αλλά και αρνητικές εξελίξεις

Επιστολές παιδιών στον Άη Βασίλη 
στέλλουν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία

Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τον
πληθυσμό της Κύπρου περιλαμβάνει
τη «Δημογραφική Έκθεση 2016» που

εκδόθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία. Η
έκθεση παρουσιάζει μεταξύ άλλων την εξέ-
λιξη του πληθυσμού και διαχρονικά στοιχεία
για τη γεννητικότητα, θνησιμότητα, γάμους,
διαζύγια και μετανάστευση.

Οι κυριότερες δημογραφικές εξελίξεις
κατά το 2016 ήταν:

(α) Ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές
της Κύπρου υπολογίζεται σε 854,8 χιλιάδες
στο τέλος του 2016 σε σύγκριση με 848,3 χι-
λιάδες τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή ση-
μείωσε αύξηση 0,8%.

(β) Ο αριθμός των γεννήσεων το 2016
ήταν 9.455 σε σύγκριση με 9.170 τον προ-
ηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γο-
νιμότητας, που εκφράζει τον μέσο αριθμό
παιδιών κατά γυναίκα υπολογίστηκε σε 1,37
το 2016 και παραμένει από το 1995 κάτω από
το 2,10 που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται
αναπλήρωση του πληθυσμού.

(γ) Ο αριθμός των θανάτων το 2016 ήταν
5.471 και το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμό-

τητας 6,4 θάνατοι για κάθε χίλιους κατοί-
κους.

(δ) Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά
τη γέννηση υπολογίστηκε σε 80,3 χρόνια για
τους άνδρες και 84,7 χρόνια για τις γυναίκες.

(ε) Το 2016 ο αριθμός των γάμων αυξή-
θηκε σε 13.558 από 13.006 το 2015. Οι γάμοι
κατοίκων Κύπρου ανήλθαν σε 6.375 το 2016
από 6.092 το 2015 (3.926 ήταν εκκλησιαστι-
κοί και 2.449 πολιτικοί).

(στ) Κατά το 2016 ο αριθμός των διαζυ-
γίων έφθασε τα 1.948 σε σύγκριση με 1.807
το 2015.

(ζ) Η καθαρή μετανάστευση στην Κύπρο
ήταν θετική από το 1983 μέχρι το 2011. Από
το έτος 2012 μέχρι το 2015 παρατηρήθηκε
αρνητική καθαρή μετανάστευση. Το 2016, η
καθαρή μετανάστευση ήταν και πάλι θετική
και υπολογίστηκε σε 2.499.

Η Δημογραφική Έκθεση είναι διαθέσιμη
δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής
Υπηρεσίας και προσεχώς θα διατίθεται προς
πώληση σε έντυπη μορφή από το Κυβερνη-
τικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία προς €6,50
το αντίτυπο. n

Του Ανδρόνικου Κάκκουρα, 
Ανώτερου Λειτουργού Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή 
Επαρχιακού Λευκωσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας, όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή για τα παιδιά των
μελών την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, 2017.

Λόγω των περιορισμών από τη χωρητικότητα του θεάτρου θα γίνουν δύο παραστάσεις.
Η πρώτη θα αρχίσει η ώρα 3:30 μμ. και η δεύτερη η ώρα 6:00 μμ. στο Δημοτικό Θέα-

τρο Λατσιών, θα παρουσιασθεί το παιδικό έργο «Καλές Γιορτές με τον Νικολάκη στο
Survivor» από την Παιδική Σκηνή Δώρου Κυριακίδη.

Πριν από την παρουσίαση του έργου ο Κωμικόταχυδακτυλουργός Steve Magic θα δια-
σκεδάσει τα παιδιά.  Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παι-
διά που θα παρευρεθούν. 

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

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

Τάκης Χαμπουρίδης 99414162
Δέσπω Λεχνού 99521178
Πηνελόπη Πέτσα 99459353
Χριστοφή Κατερίνα 99400919 (Κτηματολόγιο)
Νέστωρας Φυλακτού 99532332 (Γενικό Νοσοκομείου Λσίας)
Δώρα Παπαζησίμου 99353905 (Μακάρειο Νοσοκομείο)
Σημείωση: Δεν θα γίνονται κρατήσεις θέσεων.

Χριστουγεννιάτικη συνεστίαση στις  30 Δεκεμβρίου 
των συνταξιούχων συναδέλφων ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού

Η Επιτροπή Εκδηλώσεων Ευημερίας Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων του Τμημα-
τικού Συμβουλίου της  ΠΑΣΥΔΥ Λεμεσού διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Συνεστίαση
στο ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, πρώην ΚΑΝΙΚΑ ΠΑΝΘΕΟΝ, το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου
στις 8.00 μ.μ. 

Καλούνται οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν να
δηλώσουν συμμετοχή στο Γιώργο Σοφοκλέους στο τηλέφωνο 99434677 από την ερχό-
μενη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου. 

Τίμημα συμμετοχής κατά άτομο  10 ευρώ για τα μέλη και τις/τους συζύγους τους και 25
ευρώ για τους φίλους των μελών.  Το πλούσιο μπουφέ και η ελεύθερη κατανάλωση κυ-
πριακών ποτών υπόσχονται ευχάριστη και αξέχαστη γιορταστική βραδιά. 

Οι διοργανωτές εύχονται στους συναδέλφους  και φίλους Καλά Χριστούγεννα και Ευ-
τυχισμένο τον Καινούριο Χρόνο. 

Με την ευκαιρία των
γιορτών των Χρι-
στουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς, τα Κυπριακά
Ταχυδρομεία, συνεχίζουν την
παράδοση να μεταφέρουν
την αλληλογραφία των παι-
διών στον ΄Αγιο Βασίλη, με
την υπηρεσία “Santa2me”. Η Υπηρεσία
Santa2me επιτρέπει στους γονείς να συντά-
ξουν, ηλεκτρονικά, την επιστολή του ΄Αγιου
Βασίλη προς τα παιδιά τους, η οποία αναφέ-
ρεται προσωπικά στα δώρα που θα παραλά-
βουν από τον ΄Αγιο Βασίλη τα Χριστού-
γεννα ή την Πρωτοχρονιά. Τα Κυπριακά Τα-

χυδρομεία εκτυπώνουν την
επιστολή σε ειδικό γιορτινό
επιστολόχαρτο και φάκελο
και ταχυδρομείται στα παιδιά.
Η πλατφόρμα “Santa2me”,
αναπτύχθηκε και παρέχεται
από τα Κυπριακά Ταχυδρο-
μεία σε συνεργασία με την

εταιρεία “Com2go” δωρεάν.
Η πλατφόρμα “Santa2me” θα παρέχεται

διαδικτυακά (www.santa2me.com) μέχρι τις
20 Δεκεμβρίου ούτως ώστε οι επιστολές που
θα παραληφθούν να απαντηθούν και διανε-
μηθούν στους παραλήπτες το αργότερο
μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. n
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Την περασμένη Τετάρτη πραγματο-
ποιήθηκε στην αίθουσα της   ολομέ-
λειας της Βουλής των Αντιπροσώπων

υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής
κ. Δημήτρη Συλλούρη  η 19η Σύνοδος της
Βουλής των Γερόντων κάτω από  το μήνυμα
«Γερνάω Αλλιώς». 

Στη Σύνοδο κατατέθηκαν οι Εκθέσεις των
Επιτροπών Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας
της Βουλής των Γερόντων και διεξήχθη εποι-
κοδομητικός διάλογος για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που απασχολούν τους
ηλικιωμένους, ιδιαίτερα σε θέματα ιατρικής
περίθαλψης, συντάξεων, επιπέδου διαβίω-
σης, ψυχαγωγίας κ.α. 

Ανοίγοντας τη Σύνοδο και καλωσορίζον-
τας  τους παρισταμένους ο Πρόεδρος της
Βουλής τόνισε ότι αναδεικνύονται για ακόμη
μια φορά από τη Σύνοδο τα προβλήματα που
επηρεάζουν δυσμενώς το βιοτικό επίπεδο
των ηλικιωμένων και το δικαίωμα τους σε
αξιοπρεπή διαβίωση χαιρέτισε δε την πα-
ρουσία των εκπροσώπων των αρμόδιων
υπουργείων ώστε να διαβιβαστούν τα προ-
βλήματα  και να ληφθούν σχετικές αποφά-
σεις για επίλυση τους, για να εξασφαλισθεί
για τους ηλικιωμένους μας μια καλύτερης
ποιότητας ζωή, η οποία αδιαμφισβήτητα
τους αξίζει ως ανταμοιβή για τους κόπους
τους και τη συμβολή τους στο κοινωνικό γί-
γνεσθαι. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρό-
εδρος  του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμ-
βουλίου  Εθελοντισμού και του Συντονιστι-
κού Σώματος της Βουλής των Γερόντων κ.
Σταύρος Ολύμπιος, Η Υπουργός Εργασίας κ.
Ζέτα Αιμιλιανίδου (το χαιρετισμό διάβασε ο
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Αν-
δρέας Ασσιώτης), ο Υπουργός Υγείας κ.
Γιώργος Παμπορίδης (τον διάβασε η Ιατρική
Λειτουργός Δρ Στάλα Κιούπη) και ο Επίτρο-
πος Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη. 

Η Υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε  τη
Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων αξιόλογο
και σημαντικό θεσμό που συμβάλλει ενεργά
στον κοινωνικό προβληματισμό και στην
προώθηση των θεμάτων που αντιμετωπίζει
η τρίτη ηλικία. Είναι καθήκον μας, τόνισε, να
ακούσουμε από πρώτο  χέρι τις ανησυχίες,
να καταγράψουμε  τις εισηγήσεις τους και να
δώσουμε  απαντήσεις σε θέματα που τους
απασχολούν. 

Η Υπουργός επισήμανε ότι η αύξηση του
προσδόκιμου ζωής  είναι  μια επιτυχία  των
σύγχρονων κοινωνιών μέσα στις  οποίες τα
άτομα της τρίτης ηλικίας είναι υγιέστερα,
διαθέτουν καλύτερη μόρφωση, είναι ενεργο-
ποιημένα και δεν παραμένουν στην αδρά-
νεια, έχουν βελτιωμένες προοπτικές απα-
σχόλησης και διεκδικούν ευκαιρίες για συμ-
μετοχή και συνεισφορά στα κοινωνικά
δρώμενα. Αναφέρθηκε επίσης η Υπουργός σε
προγράμματα του Υπουργείου της για την
τρίτη ηλικία για βελτιωμένη διαβίωση  και
ασφάλεια και γενικά ικανοποίηση των αναγ-
κών  τους.    
Αιτήματα Επιτροπής Υγείας

Στην Έκθεση της η Επιτροπή Υγείας επι-
σημαίνει ότι με τις εξελίξεις στην ενημέρωση
βρίσκονται στο προσκήνιο ασθένειες και
μέσα αντιμετώπισης τους και το κράτος,

όποιος κι αν είναι στο τιμόνι, έχει καθήκον
και υποχρέωση να είναι δίπλα στα άτομα της
3ης ηλικίας, σ’ αυτούς που πραγματικά έχουν
ανάγκη, να μην κωφεύουν στην κραυγή από-
γνωσης για προβλήματα που ταλανίζουν
τους ανθρώπους που δούλεψαν σκληρά και
με στερήσεις μια ζωή. 

Τονίζει ιδιαίτερα η Επιτροπή ότι πρώτιστο
μέλημα, είναι η Υγεία. Χρόνια τώρα γίνονται
μελέτες, ξοδεύονται εκατομμύρια για να
γίνει επιτέλους ένα οργανωμένο, λειτουρ-
γικό σύστημα υγείας, το ΓΕΣΥ. Μετά από
πολλές επαφές, συσκέψεις, αντιφάσεις, ανα-
βολές κτλ., απεφασίσθη να εφαρμοστεί η αυ-
τονόμηση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων. 

Προστίθεται χαρακτηριστικά από την Επι-
τροπή Υγείας:

«Αναμένουμε και ελπίζουμε να μας αξιώ-
σει ο Θεός να δούμε να εφαρμόζεται ώστε να
φθάσουμε και στο ΓΕΣΥ! 

Συγκεκριμένα αιτήματα της Επιτροπής
Υγείας:

1. Σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση
των λειτουργών υγείας προς τα ηλικιωμένα
άτομα. (Σύμφωνα με την νομοθεσία «περί
της κατοχύρωσης και της προστασίας των
δικαιωμάτων των ασθενών, νόμου του 2005
1 (Ι)»).

2. Σύντομη αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος υγείας ηλικιωμένων. Να μειωθούν οι λί-
στες αναμονής. 

3. Τα φάρμακα να παραχωρούνται από τα
νοσηλευτήρια και να μην υποχρεώνονται οι
ηλικιωμένοι να τα αγοράζουν από τα ιδιω-
τικά φαρμακεία σε βάρος του πενιχρού τους
βαλαντίου.  

4. Σύντομη μηχανογράφηση όλων των φα-
κέλων σε όλα τα επαρχιακά Νοσηλευτήρια
ώστε να εκλείψει η απώλεια των στοιχείων
του κάθε ασθενούς για το ιατρικό του ιστο-
ρικό. 

5. Πλήρης στελέχωση των Αγροτικών Ια-
τρικών Κέντρων, ως υπόσχεση του Υπ.
Υγείας. 

6. Καθιέρωση της Κοινοτικής Νοσηλευτι-
κής Ιατρικής Φροντίδας. Είναι πολύ σημαν-
τική η επίσκεψη και η φροντίδα κα’ οίκον και
πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. 

7. Να τοποθετηθούν καθίσματα και αριθ-
μοί σε όλα τα νοσηλευτήρια στις εγγραφές

και φαρμακείο, ώστε να μην ταλαιπωρούν-
ται οι ασθενείς όρθιοι στις ουρές. 

8. Αναγνώριση της Καρδιοπάθειας ως
χρόνια ασθένεια και από τον Οργανισμό
Ασφάλισης Υγείας με κύριο στόχο το δι-
καίωμα άμεσης πρόσβασης σε καρδιολόγο
χωρίς την ανάγκη παραπεμπτικού. 

9. Η Επιτροπή προτείνει την πλήρη απα-
σχόληση της λειτουργού της Βουλής των Γε-
ρόντων η οποία είναι αναγκαία και εκκρεμεί
εδώ και χρόνια. 
Αιτήματα Επιτροπής Κοινωνικής Πρό-
νοιας 

Στην Έκθεση της με το σύνθημα «Γερνάω
αλλιώς» και με συνεργό την αισθητή βελ-
τίωση της οικονομίας της χώρας η Επιτροπή
Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γε-
ρόντων ανεβάζει φέτος τον πήχυ των αιτη-
μάτων για την αντιμετώπιση ζωτικών αναγ-
κών και τη λύση προβλημάτων των ηλικιω-
μένων. 

Η Επιτροπή τονίζει ότι μας χωρίζει από-
σταση από την περσινή υπουργική διακή-
ρυξη «Διασφαλίζοντας μια κοινωνία για όλες
τις ηλικίες: προωθώντας την ποιότητα ζωής
και την ενεργό γήρανση», έγιναν, ναι, βή-
ματα, αλλά εκκρεμούν πολυκαιρισμένα προ-
βλήματα και αναφύονται άλλα που αποκλεί-
ουν ενεργούς ακόμα πολίτες από τη σύγ-
χρονη κοινωνία.

Ένας άνθρωπος μεγαλώνοντας θα μπο-
ρούσε να «γερνάει αλλιώς» αν δεν τον έπνι-
γαν οι αναθυμιάσεις από τη σήψη της κοι-
νωνίας του αθέμιτου πλουτισμού, της δια-
φθοράς, των ατασθαλιών, της διαπλοκής στα
οποία εμπλέκονται άτομα που θα έπρεπε να
αποτελούν φάρους και το χειρότερο, της ατι-
μωρησίας που συνεχίζεται.  

Παρά τη μείωση της ανεργίας νέοι άνθρω-
ποι ψάχνουν ακόμα την τύχη τους αλλού. Το
συνεχώς αυξανόμενο, χάρη στην πρόοδο της
επιστήμης, προσδόκιμο ζωής αναγκάζει το
κράτος να αυξάνει σταδιακά το όριο συντα-
ξιοδότησης για να αντιμετωπίσει τα κενά
στα ταμεία συντάξεων. Από την άλλη, χρό-
νια τώρα, συνταξιούχοι στηρίζουν παιδιά
άνεργα και καλύπτουν ανάγκες εγγονιών εν-
τείνοντας έτσι τη δική τους ανασφάλεια.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:
Συμπερασματικά και σε συντομία η Επι-

τροπή Κοινωνικής Πρόνοιας καταθέτει τις
ακόλουθες εισηγήσεις-αιτήματα:

• Να διευκολυνθούν χαμηλοσυνταξιούχοι
να υποβάλουν αίτηση για την μικρή επιταγή
αφού εξασφαλίσουν τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά. 

• Να τηρηθούν οι υποσχέσεις κρατικών
αξιωματούχων για επαναφορά των δικαιω-
μάτων των συνταξιούχων στα προ της κρί-
σης επίπεδα. 

• Να ψηφιστεί το συντομότερο το προτει-
νόμενο νομοσχέδιο για τη διαγραφή του
ΦΠΑ για τους ηλικιωμένους που διαμένουν
σε ιδιωτικές στέγες. 

• Να επανέλθει η χορήγηση του πασχαλι-
νού επιδόματος στους δικαιούχους, με βάση
τα κριτήρια του 2012.

• Να μην λαμβάνονται υπόψη στο ακέραιο
οι τόκοι στον υπολογισμό των εισοδημάτων,
ούτε η χορηγία από τον Κυπριακό Οργανι-
σμό Αγροτικών Πληρωμών.

• Να επιδιωχθεί η εξασφάλιση περαιτέρω
εκπτώσεων για ηλικιωμένους συνταξιούχους
από την Αρχή Ηλεκτρισμού και τα Συμβού-
λια Υδατοπρομήθειας.  

• Να στηρίξει το κράτος την παραμονή
ηλικιωμένων που χρειάζονται φροντίδα στα
σπίτια τους, ώστε να νιώθουν, όσο είναι δυ-
νατό, αυτοδύναμοι.

• Να επανεξεταστούν τα κριτήρια αξιολό-
γησης φροντίδας ηλικιωμένων. 

• Να ενταθεί και επεκταθεί ο έλεγχος στις
στέγες ηλικιωμένων ώστε να διασφαλίζεται
ποιότητα ζωής, ανθρώπινη μεταχείριση και
φροντίδα. 

• Ενθαρρυντική είναι η πρόσφατη παρα-
χώρηση δικαιώματος διακοπών σε ξενοδο-
χεία για χαμηλοσυνταξιούχους. 

• Να επιδιωχθεί έλεγχος και προώθηση
προσβασιμότητας σε ξενοδοχεία και σε άλ-
λους χώρους για ηλικιωμένους με προβλή-
ματα και ανάπηρα άτομα, με κάθε δυνατόν
μέσον.

• Να παραχωρούνται πακέτα διακοπών σε
Κύπριους συνταξιούχους όπως γίνεται και με
ξένους.

• Να προωθηθεί το θέμα της εγκατάστα-
σης ανελκυστήρων με δυνατότητα εξυπηρέ-
τησης ατόμων σε αναπηρικά καροτσάκια σε
όλα τα κυβερνητικά κτήρια.

• Να μελετηθεί η δυνατότητα συγκέντρω-
σης κυβερνητικών τμημάτων με παρεμφερείς
υπηρεσίες στα ίδια κτήρια ώστε να διευκο-
λύνονται το κοινό και κυρίως οι ηλικιωμένοι. 

• Να ενισχυθούν και διευρυνθούν σε οχή-
ματα και δρομολόγια οι αστικές και αγροτι-
κές συγκοινωνίες και να μελετηθεί η δυνα-
τότητα επίβλεψης στην επιβίβαση και απο-
βίβαση ηλικιωμένων για αποφυγή
ατυχημάτων.

Τέλος τονίζεται ότι η Επιτροπή Κοινωνι-
κής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων κα-
τέγραψε με όση γινόταν συντομία προβλή-
ματα που ταλαιπωρούν ανθρώπους που ανά-
λωσαν τη ζωή τους για να δουν οι ίδιοι και οι
νεότεροι καλύτερες μέρες. Με όσο μερίδιο
ευθύνης και αν υποτεθεί πως τους αναλογεί
για όσα έπληξαν τον τόπο, κάποια μέτρα με
ευαισθητοποίηση του κράτους θα μπορού-
σαν να τους δώσουν τη δυνατότητα να πουν
έστω και τώρα «γερνάω αλλιώς». n

Με μήνυμα «Γερνάω Αλλιώς» πραγματοποιήθηκε
η 19η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων
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Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων. Πως επηρεάζεται από τα  δομικά υλικά;

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει
ότι ο αέρας στους εσωτερικούς χώρους
μπορεί να είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος.

Αυτό συνήθως προκαλείται από μια πλειάδα
χημικών ουσιών που απελευθερώνονται από
τα υλικά κατασκευής και τα διάφορα έπιπλα
και άλλα αντικείμενα που συναντώνται στο
οικιακό και εργασιακό περιβάλλον.  Υπολο-
γίζεται ότι σε ένα «τυπικό» εσωτερικό περι-
βάλλον μπορεί να ανιχνευθούν γύρω στις
6.000 χημικές ενώσεις από τις οποίες περί-
που 500 μπορούν να συνδεθούν με τα διά-
φορα δομικά υλικά που έχουν χρησιμοποι-
ηθεί στον χώρο.  Σε αυτά τα δομικά υλικά
αποδίδεται μεγάλο ποσοστό της ευθύνης για
τη ρύπανση του αέρα στον εσωτερικό χώρο. 

Λόγω της παρουσίας των βλαπτικών
αυτών παραγόντων παρουσιάζονται προ-
βλήματα υγείας στα άτομα που βρίσκονται
στους χώρους αυτούς όπως αλλεργίες, ανα-
πνευστικά προβλήματα και προδιάθεση σε
κάθε μορφής μολύνσεις. Παρόλο που πολλες
φορές οι συγκεντρώσεις των επιμέρους χη-
μικών ουσιών είναι πολύ χαμηλές, εντούτοις
λόγω της συνεργιστικής δράσης των διαφό-

ρων χημικών παραγόντων μπορούν άμεσα ή
μακροπρόθεσμα να προκληθούν σημαντικές
βλάβες στην υγεία.  Η ύπαρξη κατάλληλου
εξαερισμού και η συχνή ανανέωση του αέρα
στον κλειστό χώρο είναι οι απλούστεροι
τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται η βελ-
τίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.
Βέβαια αυτό δεν δίνει ριζική λύση στο πρό-
βλημα απλά βελτιώνει την όλη κατάσταση
οδηγώντας μερικές φορές σε αποδοχή συν-
θηκών που παραμένουν επικίνδυνες για τον
άνθρωπο.   

Ιδιαίτερα εκτεθειμένα στους κινδύνους
από τη ρύπανση των εσωτερικών χώρων
είναι τα παιδιά που λόγω του μικρού τους
σωματικού βάρους και του αναπτυσσόμενου
τους οργανισμού είναι ιδιαίτερα επιρρεπή
στις διαφόρες βλαπτικές επιδράσεις.  Πρό-
σθετη βλάβη μπορεί να προκαλέσει η έκθεση
σε σκόνη, στα σωματίδια της οποίας πολύ
εύκολα προσροφούνται οργανικές χημικές
ενώσεις, πολλαπλασιάζοντας έτσι τον κίν-
δυνο βλάβης στον οργανισμό από την ει-
σπνοή τους.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ειδική
νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα ενός
εσωτερικού χώρου.  Υπάρχουν όμως διάφο-
ρες νομοθεσίες που με τις πρόνοιές τους
συμβάλλουν στη βελτίωση του εσωτερικού
αέρα.  Ενδεικτικά αναφέρω τον Ευρωπαικό
Κανονισμό REACH που εισάγει ειδικούς πε-
ριορισμούς σε χημικά προϊόντα που λόγω
της φύσης τους και των εφαρμογών τους
μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς
χώρους, την Oδηγία για τις Πτητικές Οργα-
νικές Ενώσεις (VOCs) που ρυθμίζει το πε-
ριεχόμενο σε  VOCs των βαφών και προϊόν-
των συντήρησης αυτοκινήτων, την Οδηγία
ROHs που καθορίζει τις απαγορευμένες χη-
μικές ουσίες σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον
Κανονισμό για τις Βιοκτόνες ουσίες που
ρυθμίζει τη χρήση βιοκτόνων ουσιών κ.λπ.
Ειδικά για τα δομικά προϊόντα υπάρχει σχε-
τικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός ο οποίος
όμως δεν περιέχει ιδιαίτερες πρόνοιες που να
αφορούν και να ρυθμίζουν  το περιεχόμενο
τους σε χημικές ουσίες.  Αυτό που προβλέ-
πει ο Κανονισμός αυτός (Καν. 305/2011)
είναι η  τοποθέτηση της σήμανσης CE σε όλα
τα δομικά προϊόντα για τα οποία ο κατα-

σκευαστής έχει καταρτίσει Δήλωση Συμμόρ-
φωσης για συγκεκριμένες επιδόσεις του δο-
μικού προϊόντος (π.χ. μηχανική αντοχή και
ασφάλεια, πυρασφάλεια κ.λπ.). Αναφορές
για το επιτρεπόμενο περιεχόμενο δομικών
προϊόντων σε ορισμένες επικίνδυνες χημικές
ουσίες γίνονται σε πρότυπα, όπως για παρά-
δειγμα για την ύπαρξη  φορμαλδεϋδης σε
συγκολλημένα προϊόντα ξύλου (μοριόπλα-
κες).  Σημειώνεται ότι η Φορμαλδεϋδη είναι
ίσως ο πιο συχνά απαντούμενος ρύπος σε
εσωτερικούς χώρους νέων οικημάτων. 

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός REACH περι-
λαμβάνει αρκετούς περιορισμούς που απα-
γορεύουν τη χρήση συγκεκριμένων χημικών
ουσιών σε βαφές, κόλλες και επικαλυπτικά
επιφανειών.  Ισχύουν για παράδειγμα απα-
γορεύσεις στη χρήση του Τολουολίου σε
κόλλες και βαφές ψεκασμού, του κρεοζώτου
στην επεξεργασία ξύλων εσωτερικού χώρου,
διαφόρων ενώσεων του Μολύβδου,  του
Καδμίου και οργανοκασσιτερικές ενώσεις
στις βαφές, του αμιάντου ως μονωτικού υλι-
κού, του κυκλοεξανίου σε κόλλες που θα
χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες ανεπαρκούς
εξαερισμού ή για τη τοποθέτηση ταπήτων
κ.λπ.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η προσπάθεια
που φαίνεται να γίνεται τα τελευταία χρόνια
για περισσότερο έλεγχο των επικίνδυνων
χημικών ουσιών στα υλικά που χρησιμοποι-
ούνται στον κατασκευαστικό τομέα.  Αυτή η
προσπάθεια έχει ως στόχο τη δημιουργία

Βάσης Δεδομένων με τις διάφορες επικίνδυ-
νες χημικές ουσίες που συναντώνται στα
υλικά δόμησης.  Παράλληλα από την πλευρά
της νομοθεσίας για χημικές ουσίες και ειδι-
κότερα του Κανονισμού REACH, η προσπά-
θεια συνεχίζεται.  Ιδιαίτερη σημασία αποδί-
δεται και στην προώθηση νέων περιορισμών
που αφορούν  χημικές ουσίες που μειώνουν
την πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς (επι-
βραδυντές φλόγας) και χρησιμοποιούνται
για κάλυψη επιφανειών.   Πρόσφατες προ-
σθήκες στο Παράρτημα XVII του Κανονι-
σμού REACH αφορούν τέτοιες ουσίες όπως
είναι o δις(πενταβρωμοφαινυλικό)αιθέρα
(decaBDE)  και  ουσίες που προκύπτουν από
το  πενταδεκαφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA).

Αυτό όμως που θα πρέπει  να παραδε-
χτούμε είναι ότι παράλληλα με τις έντονες
προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας
των κάθε λογής προϊόντων εσωτερικού
χώρου, αυτών που εκ των πραγμάτων επη-
ρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα,
συνεχώς παράγονται και νέα προϊόντα με
χημικές ουσίες που ακόμη δεν έχουν επαρ-
κώς αξιολογηθεί.  Ο καταναλωτής θα είναι
μόνιμα εκτεθειμένος σε κινδύνους που η πο-
λιτεία  δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα να
ελέγξει επαρκώς.  Τελικό συμπέρασμα είναι
λοιπόν ότι κύρια μέριμνα του καθενός μας
θα είναι η τήρηση όλων των βασικών αρχών
πρόληψης και η επιλογή προϊόντων με τον
μικρότερο δυνατό ρίσκο. n

Της Δρ Τασούλας  Κυπριανίδου-Λεον-
τίδου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24
Νοεμβρίου 2017, η τελετή αποφοίτησης
δύο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του

Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ), το
ελληνόφωνο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση και το αγ-
γλόφωνο Πρόγραμμα Master in Business Admi-
nistration.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό
Κέντρο Φιλοξενία, παρουσία του Γενικού Διευ-
θυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέα Ασσιώτη,
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παιδείας και Πολιτισμού δρ. Κυριάκου Χατζη-
γιάννη, επισήμων και πλήθους φίλων και συγγε-
νών των αποφοίτων.

Σε χαιρετισμό της στην τελετή αποφοίτησης, η Υπουργός
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα
Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι «το ΜΙΔ λειτουργούσε και λει-
τουργεί ως φορέας διαμόρφωσης και ανάπτυξης διευθυντι-

κών στελεχών, παρέχοντας στους απόφοιτους γνώσεις, και
επενεργώντας ως καταλύτης για την καλλιέργεια και ανά-
πτυξη επαγγελματικών διευθυντικών δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων για στρατηγική σκέψη, κατανόηση της πολυπλοκό-

τητας και των ιδιαιτεροτήτων της σύγχρονης οι-
κονομίας και των αναγκών της σημερινής επι-
χείρησης». Το χαιρετισμό διάβασε ο Γενικός Δι-
ευθυντής του Υπουργείου.

Στον χαιρετισμό του ο Προϊστάμενος του ΜΙΔ
τόνισε ότι στόχος του Μεσογειακού Ινστιτούτου
Διεύθυνσης είναι να δημιουργεί ολοκληρωμέ-
νους και εργοδοτήσιμους επαγγελματίες που θα
έχουν άριστη γνώση των αρχών Διεύθυνσης,
αλλά και ουσιαστική επαφή με την κυπριακή
πραγματικότητα. Επισήμανε δε ότι το σκεπτικό
του περιεχομένου των προγραμμάτων αυτών
είναι ο προσανατολισμός στις ανάγκες και συν-
θήκες της κυπριακής πραγματικότητας.

Αυτή την περίοδο το Ινστιτούτο δέχεται αιτή-
σεις για το νέο βραδινό Πρόγραμμα Μάστερ στη

Διοίκηση Επιχειρήσεων / Δημόσια Διοίκηση 2018-2019 που
αρχίζει στις 6 Φεβρουαρίου 2018. Πληροφορίες, στα 
τηλ. 22806117 και 22806106 ή στην ιστοσελίδα
www.mim.ac.cy.n

Αποφοίτηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΜΙΔ
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Νέο σύστημα για αντιμετώπιση 
των φυσικών καταστροφών 

Μέτρα για την προστασία 
της διανοητικής ιδιοκτησίας

Μέτρα για την εξασφάλιση ικανοποιητικής προστασίας των δι-
καιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με στόχο να ενθαρρύνουν τις
μμε και νεοφυείς επιχειρήσεις να επενδύσουν στην καινοτομία, πρό-
τεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι με
την πρωτοβουλία αυτή θα διευκολυνθεί η ανάληψη αποτελεσματι-
κής δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι το 5%
των εμπορευμάτων αξίας 85 δισ. ευρώ που εισάγονται σήμερα στην

Ε.Ε. είναι προϊόντα παραποιήσεων και της πειρατείας.
Η Επιτροπή στοχεύει να στερήσει από όσους παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής

ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα τις ροές εσόδων που καθιστούν επικερδείς τις εγκληματι-
κές δραστηριότητές τους - αυτή η προσέγγιση αποκαλείται «παρακολούθηση των διαδρο-
μών του χρήματος» και εστιάζει στα «μεγάλα ψάρια» αντί για μεμονωμένα άτομα. 

Αυτό θα συμβεί με την ανάληψη των παρακάτω μέτρων, μέσω των οποίων η Κομισιόν επι-
διώκει:

- Να εξασφαλίσει εξίσου υψηλό επίπεδο νομικής προστασίας και προβλέψιμο νομικό πλαί-
σιο σε ολόκληρη την Ε.Ε. Νέα κείμενα καθοδήγησης διευκρινίζουν τον τρόπο εφαρμογής της
οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το υλικό καθοδήγησης
διευκρινίζει προβλήματα ερμηνείας που είχαν προκύψει, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια δι-
καίου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

- Να υποστηρίξει τον κλάδο στην αντιμετώπιση των προσβολών των δικαιωμάτων δια-
νοητικής ιδιοκτησίας. Αξιοποιώντας τις θετικές εμπειρίες από το μνημόνιο συμφωνίας για
την πώληση προϊόντων παραποίησης μέσω του διαδικτύου, η Επιτροπή συνεχίζει να υπο-
στηρίζει πρωτοβουλίες του κλάδου για την αντιμετώπιση των προσβολών των δικαιωμά-
των διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων εθελοντικών συμφωνιών σχετικά με
τις διαφημίσεις σε δικτυακούς τόπους, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμής και σχετικά με τις
μεταφορές. Τέτοιες συμφωνίες, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές
για τις διαδικτυακές πλατφόρμες  μπορούν, σύμφωνα με την E.E., να βοηθήσουν στην τα-
χύτερη δίωξη των υποθέσεων παραποίησης και πειρατείας σε σύγκριση με τις δικαστικές
προσφυγές. 

- Να περιορίσει τον όγκο των προϊόντων παραποίησης που φθάνουν στην αγορά της Ε.Ε.
Η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει τα προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες (Κίνα, Νο-
τιοανατολική Ασία, Κεντρική Αμερική). n

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε νέα φιλόδοξα σχέδια για την
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας αντιμετώπισης φυσικών κα-
ταστροφών. Η πρόταση αποτελεί κεντρικό στοιχείο του προγράμ-
ματος του Προέδρου Γιούνκερ για μια Ευρώπη που προστατεύει.
Η πρωτοβουλία αναλαμβάνεται εν μέσω πιο σύνθετων και συχνών
φυσικών καταστροφών οι οποίες έχουν πλήξει σοβαρά πολλές ευ-

ρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια. Κύριο στοιχείο της πρότασης είναι η συγκρότηση re-
scEU, εφεδρικών ικανοτήτων πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως δασοπυ-
ροσβεστικά αεροσκάφη, ειδικές αντλίες νερού, ομάδες έρευνας και διάσωσης σε αστικό πε-
ριβάλλον, κινητά νοσοκομεία και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης. Οι εφεδρείες αυτές θα
συμπληρώνουν τα εθνικά μέσα και θα τελούν υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, προκειμένου να παρέχουν στήριξη σε χώρες που έχουν πληγεί από καταστροφές, όπως
πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί και επιδημίες. Μόνο το 2017, έχασαν τη ζωή τους πε-
ρισσότεροι από 200 άνθρωποι εξαιτίας φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη και καταστρά-
φηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια δασικών εκτάσεων.

Η πρόταση της Επιτροπής επικεντρώνεται σε δύο συμπληρωματικά επίπεδα δράσης, με
στόχο μια αποτελεσματικότερη συλλογική αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη βελτίωση
των ικανοτήτων πρόληψης και ετοιμότητας:

Ενίσχυση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων αντίδρασης: rescEU
– Θα θεσπιστούν εφεδρικοί πόροι πολιτικής προστασίας για την ενωσιακή αντίδραση πο-

λιτικής προστασίας με σκοπό την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση κα-
ταστροφών, σε περιπτώσεις που η εθνική ικανότητα αποδεικνύεται ανεπαρκής.

– Παράλληλα, η Επιτροπή θα βοηθά τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εθνικές ικανότητές
τους, με τη χρηματοδότηση του κόστους προσαρμογής, αποκατάστασης, μεταφοράς και λει-
τουργίας των υφιστάμενων πόρων.

Ενίσχυση της πρόληψης των καταστροφών και της ετοιμότητας 
– Με τη σημερινή πρόταση, τα κράτη μέλη θα κληθούν να κοινοποιούν τις εθνικές τους

στρατηγικές πρόληψης και ετοιμότητας, προκειμένου να εντοπίζουν συλλογικά και να αν-
τιμετωπίζουν ενδεχόμενα κενά.

– Η πρόταση ενισχύει τη συνεργασία και τη συνοχή με τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ
σε θέματα πρόληψης και ετοιμότητας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η στρα-
τηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία, το Ταμείο Αλληλεγγύης, η περιβαλλοντική νομοθεσία, η έρευνα και και-
νοτομία, καθώς και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών
κατά της υγείας, και άλλες. n

Ασφαλέστερες και πιο καινοτόμες 
ηλεκτρονικές πληρωμές

Η Επιτροπή θέσπισε κανόνες που θα καταστήσουν ασφα-
λέστερες τις ηλεκτρονικές πληρωμές σε καταστήματα και στο
διαδίκτυο. Βάσει των κανόνων αυτών, οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωμών θα προσφέρουν λύσεις στους καταναλωτές που θα
είναι επίσης πιο πρακτικές, οικονομικά αποδοτικές και και-
νοτόμες.

Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζουν την οδηγία για τις υπηρε-
σίες πληρωμών που αναθεωρήθηκε πρόσφατα, η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των
υπηρεσιών πληρωμών της Ευρώπης ώστε να συμβαδίζουν με αυτήν την ταχέως εξελισσόμενη
αγορά και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου.
Οι σημερινοί κανόνες επιτρέπουν στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν καινοτόμες υπη-
ρεσίες που προσφέρουν τρίτοι πάροχοι, γνωστοί και ως εταιρείες χρηματοοικονομικής τε-
χνολογίας, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά επίπεδα προστασίας των δεδομένων και
ασφάλειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ.

Ένας από τους βασικούς στόχους της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών είναι
η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών και η ενίσχυση της εμπι-
στοσύνης σε αυτές. Ειδικότερα, η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών να αναπτύξουν σύστημα αυστηρής εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη. Ως
εκ τούτου, οι σημερινοί κανόνες προβλέπουν αυστηρές, ενσωματωμένες διατάξεις ασφά-
λειας ώστε να συμβάλουν στη σημαντική μείωση του επιπέδου απάτης στον τομέα των πλη-
ρωμών και στην προστασία του απορρήτου των οικονομικών δεδομένων των χρηστών, ιδι-
αίτερα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Οι νέοι κανόνες βασίζονται σε συνδυασμό τουλάχι-
στον δύο ανεξάρτητων στοιχείων, που θα μπορούσαν να είναι ένα φυσικό στοιχείο —κάρτα
ή κινητό τηλέφωνο— σε συνδυασμό με έναν κωδικό πρόσβασης ή ένα βιομετρικό χαρα-
κτηριστικό, όπως δακτυλικά αποτυπώματα πριν από την πραγματοποίηση πληρωμής.

Η δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών θεσπίζει επίσης ένα πλαίσιο για νέες υπη-
ρεσίες που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών των καταναλωτών, όπως οι λεγόμενες
υπηρεσίες κίνησης πληρωμών και υπηρεσίες παροχής πληροφοριών λογαριασμού. Οι εν
λόγω καινοτόμες υπηρεσίες παρέχονται ήδη σε πολλές χώρες της ΕΕ, αλλά χάρη στη δεύ-
τερη οδηγία θα γίνουν διαθέσιμες στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ, με την επιφύ-
λαξη αυστηρών απαιτήσεων ασφάλειας. 

Μετά την έκδοση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες για να τα εξετάσουν
ενδελεχώς. Οι τράπεζες και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα διαθέτουν 18 μήνες για
να θέσουν σε εφαρμογή τα μέτρα ασφαλείας και τα εργαλεία επικοινωνίας. n

Οι ψηφιακές τεχνολογίες υποστηρίζουν
την «έξυπνη» γήρανση

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
ραγδαία δημογραφική γήρανση αποτελεί μείζονα κοινωνική
πρόκληση και  παράλληλα σημαντική ευκαιρία για οικονομική
ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης. Ειδικότερα, ο πλη-
θυσμός άνω των 65 ετών αναμένεται να καταγράψει αξιοση-
μείωτη άνοδο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (από 26% το 2010

σε 53% το 2060), επηρεάζοντας τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων, το κόστος
φροντίδας και τη δημόσια οικονομία.

Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΕ ανέλαβε καίριες δράσεις και πρωτοβουλίες για τα ζητήματα που
άπτονται της «ενεργού γήρανσης», θέτοντας ως στόχο την αύξηση της μέσης διάρκειας υγι-
ούς ζωής κατά δύο έτη έως το 2020. 

Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τριπλό όφελος: βελτίωση της κατάστασης της υγείας και της
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής
πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης και δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και
θέσεων εργασίας που σχετίζονται με καινοτόμα προϊόντα.

Επιπλέον, η συμμετέχει από κοινού με τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα Active and Assisted
Living Joint Programme, οι ψηφιακές εφαρμογές του οποίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα το-
μέων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική πολιτική και περιβάλλον φιλικά προς τους
ηλικιωμένους (κινητικότητα, μεταφορές και κοινωνική ένταξη).

Λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες της αγοράς που προκύπτουν από τις δημόσιες και κα-
ταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις απαιτή-
σεις του αυξανόμενου πληθυσμού άνω των 60 ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια
στρατηγική για την αποκαλούμενη «Silver Economy». 

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά διαγωνισμός για το Βραβείο
Smart Ageing με θέμα «Προϊόντα και υπηρεσίες που με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών τε-
χνολογιών θα προσφέρουν υποστήριξη και λύσεις σε ανθρώπους άνω των 60 ετών, ώστε να
εξασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή».

Στόχος είναι η εξεύρεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που μέσω των σύγχρονων
ψηφιακών εργαλείων, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής της ηλικιακής ομάδας άνω των 60
ετών, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη βιομηχανική βάση στην Ευρώπη.

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 30 Μαρτίου 2018 και μετά από αξιολόγηση θα δοθεί
χρηματικό έπαθλο συνολικής αξίας 50.000 ευρώ. n
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Νίκη Τραμπ η υπερψήφιση 
της φορολογικής μεταρρύθμισης

Μια αποφασιστική νίκη θεωρείται ότι πέτυχε ο
αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στο
θέμα του νομοσχεδίου της φορολογικής μεταρ-
ρύθμισης στις ΗΠΑ, με την ψήφιση από την Γε-
ρουσία ενός προσχεδίου του προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 2018. Με το νομοσχέδιο
αυτό ο φόρος στις εταιρείες, που σήμερα φθάνει
το 35%, θα μειωθεί στο 20%.

Η εξέλιξη αυτή, εκτιμάται ότι ενισχύει την πο-
λιτική δυναμική των Ρεπουμπλικάνων χωρίς να ενδεχόμενα να χρειαστούν την υποστήριξη
των Δημοκρατικών για το φορολογικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, η πολιτική κατάσταση παρα-
μένει πολιτικά ρευστή στην Γερουσία, με τις φραστικές συγκρούσεις μεταξύ των Ρεπουμ-
πλικάνων και του προέδρου Τραμπ να κλιμακώνονται.

Το προσχέδιο ψηφίστηκε από 51 γερουσιαστές, ενώ το καταψήφισαν 49. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις του προσχεδίου αυτού, το ομοσπονδιακό έλλειμμα αναμένεται ν’ αυξηθεί κατά
1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία, προκειμένου να καλυφθούν οι
απώλειες εσόδων από τις προτεινόμενες μειώσεις στην φορολογία.

«Τώρα με αυτόν τον προϋπολογισμό υιοθετούμε το πλαίσιο για την ανακούφιση των 
Αμερικανών πολιτών και των οικογενειών που σήκωσαν το βάρος της εφαρμογής ενός άδι-
κου φορολογικού κώδικα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηγέτης της πλειοψηφίας των 
Ρεπουμπλικάνων στην Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, μετά την ψήφιση του αναφερόμενου προ-
σχεδίου.

Από την άλλη μεριά, είναι σχεδόν δεδομένο ότι οι Δημοκρατικοί θα εναντιωθούν στην
ψήφιση του προτεινόμενου σχεδίου φορολογικής μεταρρύθμισης από την κυβέρνηση Τραμπ,
με κεντρικό σημείο οικονομικού ενδιαφέροντος την ελάφρυνση της προσωπικής, αλλά και
επιχειρηματικής φορολογίας άνω των 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. 

«Δεν είναι απλά ένας κακός προϋπολογισμός, αλλά πρόκειται για έναν τραγικό προϋ-
πολογισμό» δήλωσε πριν την ψήφιση του προσχεδίου ο Γερουσιαστής των Δημοκρατικών
Μπέρνι Σάντερς που διεκδίκησε το προεδρικό χρίσμα του κόμματος, το 2016. «Σε μία 
περίοδο μαζικής ανισότητας των εισοδημάτων, ο προϋπολογισμός προβλέπει φορολο-
γικές ελαφρύνσεις 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τους προνομιούχους του 1%» 
τόνισε. n

Ράις: Χρήματα μόνο με μείωση χρέους,
θετική η πρόταση του ESM

Χωρίς συμφωνία για το χρέος το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά
στο πρόγραμμα υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Τα-
μείου Τζέρι Ράις που τόνισε ότι η ελάφρυνση είναι
αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να ενεργοποι-
ηθεί η «Καταρχήν Συμφωνία» που επετεύχθη το κα-
λοκαίρι, ενώ τάχθηκε υπέρ της πρότασης του επικε-
φαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ για το χρέος.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η πρόταση η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την αποπληρωμή πα-
λαιών δανείων της Ελλάδος με τα κεφάλαια που θα περισσέψουν από το τρίτο χρηματοδο-
τικό πακέτο, δεν είναι καινούργια και έχει συζητηθεί και κατά το παρελθόν.

Προσέθεσε ότι με δεδομένο πως τα κεφάλαια αυτά που δανείζει ο ESM στην Ελλάδα συ-
νοδεύονται από συγκριτικά χαμηλό επιτόκιο, μία τέτοια λύση θα μπορούσε να συμβάλλει
στη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.

Ωστόσο, επιφυλάχθηκε να απαντήσει κατά πόσο η λύση αυτή, την οποία χαρακτήρισε ως
«διαδικασία διαχείρισης παθητικού/υποχρεώσεων», είναι επαρκής προκειμένου να καταστεί
το χρέος της Ελλάδος βιώσιμο. Όπως ανέφερε θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι λεπτομέρειες
πριν αποφανθεί το ΔΝΤ.

Όπως επισήμανε, από το 2015 έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ελά-
φρυνσης αναφέροντας ότι η οριστική λύση θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το ταχύτερο δυ-
νατόν.

Υπογράμμισε ότι χωρίς τη συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους το ΔΝΤ δεν θα συμ-
μετάσχει χρηματοδοτικά στο πρόγραμμα και για τον λόγο αυτό άλλωστε στην παρούσα
φάση το Ταμείο μπορεί να μετέχει στη διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης, ωστόσο το ίδιο
δεν πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία αξιολόγησης του δικού του προγράμματος.

Ο κ. Ράις ερωτηθείς αν η καθυστέρηση στον σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία επη-
ρεάζει το χρονοδιάγραμμα και τις αποφάσεις για το ελληνικό χρέος απάντησε διπλωματικά:
πάντα υπάρχουν εκλογές σε πολλές χώρες.

Σχετικά με την πρόσφατη δήλωση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήρι-
ξης, Κλάους Ρέγκλινγκ, ότι ο ESM θα μπορούσε να αγοράσει ελληνικό «χρέος» από άλλους
δανειστές της Ελλάδος - όπως του ΔΝΤ-  για να καταστήσει βιώσιμο το χρέος, είπε: «αυτό
δεν είναι καινούργια ιδέα». n

Ερντογάν: Τα δικαστήρια των ΗΠΑ 
δεν θα δικάσουν την Τουρκία

Τα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
δεν μπορούν να δικάσουν την Τουρκία, δήλωσε ο
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στη δίκη
του Ρέζα Ζαράμπ, ενός υψηλόβαθμου στελέχους
τουρκικής τράπεζας, ο οποίος κατηγορείται για πα-
ράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του
Ιράν.

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα
και στην Ουάσινγκτον, έχουν περιπλεχθεί περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες καθώς ο
τουρκοϊρανός έμπορος χρυσού Ρεζά Ζαράμπ, ο οποίος συνεργάζεται με τους εισαγγελείς
των ΗΠΑ, περιέγραψε λεπτομερώς στο δικαστήριο τον τρόπο με τον οποίο παρακάμπτον-
ταν οι κυρώσεις.

Στην τριήμερη κατάθεσή του, ο Ζαράμπ ενέπλεξε κορυφαίους Τούρκους πολιτικούς, πε-
ριλαμβανομένου του Ερντογάν. Ο Ζαράμπ κατέθεσε πως ο ίδιος ο Ερντογάν, που ήταν τότε
πρωθυπουργός, έδωσε την άδεια σε δύο τουρκικές τράπεζες να συμμετάσχουν στο σχέδιο. 

Η Άγκυρα χαρακτήρισε τη μαρτυρία του προσπάθεια υπονόμευσης της Τουρκίας και της
οικονομίας της. Είχε δηλώσει προηγουμένως ότι επρόκειτο για «καθαρή συνωμοσία» του
δικτύου του Φετουλάχι Γκιουλέν ο οποίος ζει στις ΗΠΑ και τον οποίο κατηγορεί ότι ενορ-
χήστρωσε το αποτυχημένο περσινό πραξικόπημα.  Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν
πως το δικαστικό σώμα είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε πολιτική ή άλλη παρέμβαση.

Η Τουρκία έχει ζητήσει επανειλημμένα την έκδοση του Γκιουλέν, ωστόσο αξιωματούχοι
των ΗΠΑ έχουν πει πως τα δικαστήρια χρειάζονται επαρκή στοιχεία προτού μπορέσουν να
εκδώσουν τον ηλικιωμένο κληρικό, ο οποίος αρνείται κάθε ανάμιξη στο πραξικόπημα. Ο
Ερντογάν δήλωσε σε μέλη του κυβερνώντος κόμματος AK στη βορειοανατολική επαρχία
Καρς πως τα δικαστήρια των ΗΠΑ «δεν μπορούν ποτέ να δικάσουν τη χώρα μου».

Σημειώνεται ότι περίπου 150.000 άνθρωποι έχουν απολυθεί ή έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα
αφού κατηγορήθηκαν ότι είχαν δεσμούς με τον Γκιουλέν, μετά την απόπειρα πραξικοπήμα-
τος, ενώ σχεδόν 50.000 εργαζόμενοι στον στρατό, το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχουν φυ-
λακιστεί.

Τέλος σε ένα περαιτέρω πλήγμα στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, οι τουρκικές αρχές εξέδω-
σαν χθες ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Γκρέιαμ Φούλερ, πρώην αξιωματικού της Κεν-
τρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), ο οποίος φέρεται να είχε δεσμούς με την απόπειρα
πραξικοπήματος. n

Γερμανία: Η απόφαση για συγκυβέρνηση
στα χέρια του Μάρτιν Σουλτς

Μήνες μπορεί να διαρκέσει η κυβερνητική αβεβαι-
ότητα στη Γερμανία, σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel,
που επισημαίνει ότι αν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις
Χριστιανοδημοκρατών-Σοσιαλδημοκρατών (SPD), αυτό
θα συμβεί μετά τις 10 Δεκεμβρίου, ενώ η διαδικασία, στο
τέλος της, θα τεθεί προς επικύρωση από τη βάση των
Σοσιαλδημοκρατών.

Ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μάρτιν Σουλτς
υποχρεώνεται να προχωρήσει με αργά βήματα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα κατηγορη-
θεί για χειραγώγηση του κόμματος και μπορεί να κινδυνεύσει η θέση του στο συνέδριο της
ερχόμενης εβδομάδας.

«Σε σχέση με τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, υπήρξε ευρεία συναίνεση να μην απο-
κλείσουμε τίποτα», δήλωσε ο Σουλτς μετά τη συνάντηση στην οποία ενημέρωσε στελέχη
των Σοσιαλδημοκρατών για το περιεχόμενο των επαφών του με την Άνγκελα Μέρκελ και
τον Χορστ Ζεεχόφερ στο προεδρικό μέγαρο. 

Οι Χριστιανοδημοκράτες, από την άλλη πλευρά, ξεκαθάρισαν ότι η απόφαση βρίσκεται
στα χέρια του SPD. «Είναι δικό τους θέμα να μιλήσουν ξεκάθαρα», είπε το στέλεχος των
Χριστιανοδημοκρατών Κλάους Σίλερ. «Εμείς υπογραμμίσαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να
ξεκινήσουμε συζητήσεις με το SPD, κάτι που δείχνει ότι στοχεύουμε να τις ολοκληρώσουμε
με επιτυχία».

Μετά τις εκλογές, οι Σοσιαλδημοκράτες έλαβαν απόφαση να μη συγκυβερνήσουν ξανά με
την Άνγκελα Μέρκελ. Η απόφαση θα συζητηθεί εκ νέου και ενδέχεται να αναθεωρηθεί στο
συνέδριο του κόμματος στις 7-9 Δεκεμβρίου. Στο συνέδριο, ο Σουλτς θα διεκδικήσει την
επανεκλογή του, καθώς και την εντολή για νέες διαπραγματεύσεις. Προκειμένου να πείσει
τη βάση του κόμματος να υπερβεί την έντονη καχυποψία της, ο Σουλτς οφείλει να επανε-
φεύρει το κόμμα, ανοίγοντας πολιτικές προοπτικές που παρέμειναν κλειστές την πρώτη τε-
τραετία συγκυβέρνησης.

Αυτό έκανε με συνέντευξη στο περιοδικό Spiegel, στην οποία διακηρύσσει ότι «η γερμα-
νική πολιτική απέναντι στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξει». «Ένα θεμελιώδες στοιχείο κάθε
διαπραγμάτευσης με το SPD θα είναι να δώσει η Γερμανία θετική απάντηση στον (Γάλλο
πρόεδρο) Εμανουέλ Μακρόν». Πιο συγκεκριμένα, ο Σουλτς ζήτησε τη χάραξη κοινής ευρω-
παϊκής φορολογικής πολιτικής, την καθιέρωση του αξιώματος Ευρωπαίου υπουργού Οικο-
νομικών, την κοινή κοινωνική πολιτική και συντονισμό στην οικονομική πολιτική. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Στην παρουσία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη πραγματο-
ποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη η τελετή
έναρξης εργασιών του μεγάλου ερευνητικού
έργου Rise («Research Centre on Interactive
media, Smart systems and Emerging tech-
nologies»), η χρηματοδότηση του οποίου θα
ανέλθει στα 15 εκατομμύρια ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την αρωγή του
Κράτους. 

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας ανέφερε ότι η εξασφάλιση της χρη-
ματοδότησης αποτελεί απτή απόδειξη του
υψηλού επιπέδου της ακαδημαϊκής και ερευ-
νητικής κοινότητας της Κύπρου και ότι η πο-
λιτεία στήριξε τις κυπριακές προτάσεις,
έχοντας πλήρη επίγνωση της δυναμικής του
τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Επισή-
μανε επίσης, ότι τα κέντρα που έλαβαν χρη-
ματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
καθώς και την οικονομική στήριξη του κρά-
τους, το Rise και το Κοίος, θα είναι σε θέση,
μεταξύ άλλων να προσελκύουν επενδύσεις,
ενώ θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των
προοπτικών της Κύπρου για εκπόνηση και-
νοτόμου έρευνας, δημιουργώντας παράλ-

ληλα νέες θέσεις εργασίας. 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Λευ-

κωσίας, κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ο
οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους συν-
τελεστές τους έργου, αλλά και την Ευρω-
παϊκή Ένωση και την Πολιτεία για τη στή-
ριξή τους. Ο κ. Γιωρκάτζης υπογράμμισε, επί-
σης, το σημαντικό ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση και οι
πόλεις, εάν τους δοθεί η κατάλληλη ευκαι-
ρία. Της κοινοπραξίας ηγείται ο Δήμος Λευ-
κωσίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κύπρυ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
καθώς και με δύο διεθνούς κύρους ερευνη-
τικούς συνεργάτες, το University College

London του Λονδίνου (UCL) του Ηνωμένου
Βασιλείου, και το Ινστιτούτο Max Planck της
Γερμανίας. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, στο
δικό του χαιρετισμό του τόνισε ότι με το
Κέντρο RISE προτείνουμε στην πολιτεία και
κατ’ επέκταση στην κοινωνία ένα καινούριο
κύκλο ανάπτυξης, όπου οι νέοι και οι ερευ-
νητές δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και
αυτοί με τη σειρά τους εργοδοτούν νέους
απόφοιτους. Πρόκειται για θέσεις και επιχει-
ρήσεις που δημιουργούν αξία και σκοπό
στους ίδιους και στην κοινωνία ευρύτερα.
Αυτός είναι ο πραγματικός χρυσός μιας
χώρας» κατέληξε ο Πρύτανης.

Ο Γενικός Διευθυντής της Γ.Δ Έρευνας και
Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Robert-Jan Smits αναφέρθηκε στο πόσο ση-
μαντική είναι η αριστεία για την εκπόνηση
έργου που θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία,
ενώ ανέπτυξε τους λόγους για του οποίους
το Rise ξεχωρίζει και είναι μοναδικό. Ο κ.
Smits υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα Rise
έχει ως επικεφαλής ένα Δήμο, κάτι το οποίο
το κάνει να ξεχωρίζει, ενώ παράλληλα δημι-

ουργεί ένα οικοσύστημα εμπνευσμένο από
τον άνθρωπο, το οποίο μάλιστα έχει δημι-
ουργηθεί για τον άνθρωπο. Έμφαση έδωσε
επίσης στο ότι το νέο Κέντρο αποτελεί ένα
παράδειγμα διπλωματίας της επιστήμης,
αφού θα λειτουργήσει ως σημείο επαφής για
συνεργασία των δύο κοινοτήτων της Κύ-
πρου.

Το RISE θα φιλοξενηθεί στο κέντρο της
Λευκωσίας, καθώς εντάσσεται στη στρατη-
γική για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη του Δήμου για την ανάπτυξη ενός
συστήματος καινοτομίας και δημιουργικό-
τητας, με πυρήνα την κεντρική περιοχή της
πόλης. Στην ίδια περιοχή, με χρηματοδότηση
των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, θα δη-
μιουργηθεί η συνοικία δημιουργικών επιχει-
ρήσεων με στόχο τη στήριξη της κοινότητας
νεοφυών επιχειρήσεων. Συνορεύει με την
νεκρή ζώνη που διαιρεί τη Λευκωσία και το
ιστορικό της κέντρο. Το Κέντρο θα είναι
ανοικτό σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου
συμπεριλαμβανόμενων Τ/Κ συμπατριωτών
μας που θα μπορούν να επωφεληθούν από
τη δραστηριότητά του. n

Έναρξη εργασιών για την ίδρυση στη Λευκωσία
Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία

Στις 17 Νοεμβρίου στο Μουσείο Eretz Israel
στο Τελ Αβίβ, εγκαινιάσθηκε έκθεση έργων τέ-
χνης Εβραίων που πέρασαν από την Κύπρο την
περίοδο 1946 - 1949.

Η έκθεση τέθηκε υπό την αιγίδα της Κυπριακής
Πρεσβείας στο Τελ Αβίβ και επιχορηγήθηκε από
την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα εγκαίνια τέλεσαν η
Πρέσβης της Κύπρου στο Ισραήλ, κα Θεσσαλία Σ.
Σιάμπου, και ο Δήμαρχος του Τελ Αβίβ – Γιάφας κ.

Ron Huldai, στην παρουσία πληθώρας προσκεκλημένων, από διπλωματικούς, πολιτικούς, οι-
κονομικούς και εμπορικούς κύκλους της χώρας. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν και η
μέχρι πρόσφατα Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο κα Yael Ravia-Zadok και ο ορισθείς νέος
Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο κ. Shmuel Revel.

Την έκθεση, η οποία αναδεικνύει εκ νέου την ιστορική σύνδεση μεταξύ Κυπρίων και
Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα, επιμελήθηκε η κα Sigal Harari (σύζυγος του πρώην πρέσβη
του Ισραήλ στην Κύπρο κ. Michael Harari) και στόχος ήταν η παρουσίαση καλλιτεχνικών εκ-
θεμάτων από τη ζωή των σχεδόν 54,000 χιλιάδων επιζώντων του Ολοκαυτώματος που διέ-
μεναν στα βρετανικά στρατόπεδα στην Κύπρο, την περίοδο 1946 - 1949. n

Έκθεση έργων τέχνης Εβραίων 
που πέρασαν από την Κύπρο 1946 - 1949

Τριετής ευρωπαϊκή υποτροφία Marie Skłodowska-Curie απονεμήθηκε
στη Δρα Ευγενία Μεσαρίτου (PhD Κοινωνιολογίας, University of Cam-
bridge), Ειδική Επιστήμονα στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος
“Ορίζοντας 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χρηματοδότηση ύψους €222,446.80 (υπό μορφή τριετούς υποτρο-
φίας), ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου του 2017, και θα επιτρέψει στη Δρα
Μεσαρίτου να εργαστεί για δύο χρόνια στο Τμήμα για τη Μελέτη της
Θρησκείας (Department for the Study of Religion) του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον
Καναδά, ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα για τη μελέτη της θρησκείας στον Καναδά, υπό
την εποπτεία του Καθηγητή Simon Coleman και ένα χρόνο στο Τμήμα Κοινωνικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την εποπτεία του Καθηγητή Γιάννη
Παπαδάκη.

Το έργο, με τίτλο 'Sharing without Solidarity: Politics, Heritage and Pilgrimage in a Di-
vided European Society', («Από κοινού χωρίς αλληλεγγύη: πολιτική, κληρονομιά και προ-
σκύνημα σε μια διαιρεμένη ευρωπαϊκή κοινωνία») είναι διεπιστημονικό και θα διερευνήσει
πώς η θρησκεία, η πολιτική και η πολιτιστική κληρονομιά αλληλοδιαπλέκονται σε μια διαι-
ρεμένη κοινωνία, μέσα από την εξέταση της Μονής του Απoστόλου Ανδρέα. n

Ευρωπαϊκή υποτροφία Marie Sklodowska-
Curie σε Κύπρια Επιστήμονα

Η έναρξη της πο-
λιτιστικής σειράς
«Κυπριακές Στιγμές»
σηματοδοτήθ ηκε
στις 10 Νοεμβρίου
στην κατάμεστη αί-
θουσα κοντσέρτων
του Άλτες Φάντχα-

ουζ (Altes Pfandhaus) στην Κολωνία, με το σχήμα «Lingua
Franca Ensemble» που το συγκροτούν μουσικοί από την
Κύπρο, την Ελλάδα και την Γερμανία, όλοι απόφοιτοι του
Πανεπιστημίου Τεχνών Codarts του Ρότερνταμ. 

Οι τέσσερις μουσικοί είναι οι: Μιχάλης Κουλουμής (Κύ-
προς) στο βιολί, Γιάννης Κουτής (Κύπρος) στο ούτι και
φωνή, Μιχάλης Χολέβας (Ελλάδα) στο τάρχου και Ruven
Ruppik (Γερμανία) στα κρουστά.

Η μουσική του σχήματος είναι ένα μοναδικό μουσικό
κράμα όπου οι μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσο-

γείου σμίγουν με τα δυτικά μουσικά στοιχεία, συνθέτοντας
μια πολύχρωμη ηχητική παλέτα, που χρησιμοποιεί τη μου-
σική ως μια κοινή γλώσσα. Πάντοτε πιστοί στον χαρακτήρα
των τροπικών μουσικών παραδόσεων και απελευθερωμένοι
από την ανάγκη δημιουργίας εκφραστικών υπερβολών, οι
Lingua Franca παρουσίασαν ένα μοναδικό πρόγραμμα που
περιελάμβανε δικές τους συνθέσεις.

Η σειρά συνεχίστηκε στις 17 Νοεμβρίου με ένα κλασσικό
κοντσέρτο ονόματι «Μεσογειακό Ταμπεραμέντο», με τους
εξαιρετικούς μουσικούς Νίκο Πίττα στο βιολί και Νικόλα
Μελή και Μανώλη Νεοφύτου στο πιάνο, με εκτελέσεις γνω-
στών αλλά και άγνωστων έργων. Ερμήνευσαν έργα, μεταξύ
άλλων, των Nicolò Paganini, Isaac Albeniz, Manuel de Falla,
Camille Saint Saens, αλλά και έργα των Κυπρίων συνθετών
Μάριου Τακούσιη, Σταύρου Λάντσια και Κώστα Κακο-
γιάννη. Οι τρεις μουσικοί εντυπωσίασαν το ακροατήριο, το
οποίο χειροκροτούσε για αρκετή ώρα συνεπαρμένο και
όρθιο.

Η αυλαία για τις φετινές «Κυπριακές Στιγμές» θα πέσει
στις 25 Νοεμβρίου, με το μουσικό σχήμα «TriCoolOre» που
το απαρτίζουν οι: Άγγελος Δούκας (πλήκτρα), Βασίλης Βα-
σιλείου (τύμπανα, κρουστά) και Νίκος Δούκας (ηλεκτρικό
μπάσο, λούπες) και που θα συναντήσουν στη σκηνή τον διε-
θνούς φήμης Έλληνα μουσικό Παντελή Στόϊκο, ο οποίος θε-
ωρείται ένας από τους μεγαλύτερους τρομπετίστες των Βαλ-
κανίων.

Η πολιτιστική σειρά «Κυπριακές Στιγμές» - ένας καθιερω-
μένος θεσμός για την Κολωνία, η οποία οργανώνεται επιτυ-
χώς από το έτος 2008 από το Πολιτιστικό Τμήμα της Πρε-
σβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας – έχει ως στόχο της την
παρουσίαση του πλούτου της πολιτιστικής δημιουργίας Κυ-
πρίων καλλιτεχνών. Χαρακτηριστικό των προγραμμάτων
αυτών είναι επίσης η συμμετοχή καλλιτεχνών άλλων εθνι-
κοτήτων, μια προσπάθεια για δημιουργία πολιτιστικών γε-
φυρών όχι απαραιτήτως μεταξύ χωρών, αλλά ως πρώτη προ-
σπάθεια, μεταξύ καλλιτεχνών. n

«Κυπριακές Στιγμές» στην Κολωνία



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

Εξέταση αιτήσεων για Συντάξεις / 
Επιδόματα / Βοηθήματα

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 5/10/2017.

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

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ:
Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί
τον Ιανουάριο του 2017. Σημειώνεται ότι,
υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υπο-
βληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις
οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η
εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν απο-
στείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζη-
τηθεί.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 23/08/2017.

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

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου
2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε ιατρικό
συμβούλιο.

6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιου-
νίου 2017.

7. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προ-
σφυγές Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2017.

8. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:
Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των
οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Ιούλιο

του 2017.
9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται

οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αι-
τητές αποκτούν δικαίωμα Οκτώβριο 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 Αυγούστου
2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα λάμβανε σύνταξη γήρατος, δεν είχε
σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας
προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε
τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου 2017. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτω-
βρίου 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: Εξετάζονται

οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 10/11/2017.
14. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: 
• Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι πα-

ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 31/08/2017.
• Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται

αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί
τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού)
που παραλήφθηκαν μέχρι τις 06/09/2017.

15. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγού-
στου – Σεπτεμβρίου 2017.

16. Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης,
χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώ-
νονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και
τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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 Νοεμβρίου 2017.
• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παρα-

ληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Αύγουστο
– Σεπτέμβριο 2016 για τις οποίες έχουν πα-
ραληφθεί 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.

17. Ποινικές Υποθέσεις: Τον Σεπτέμβριο
του 2017 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν
4434 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι
2254 αφορούν εργοδότες και οι 2180 αφο-
ρούν αυτοτελώς εργαζόμενους. n

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αναγκαίος για την επίτευξη του επιδιωκόμε-
νου αποτελέσματος χωρίς απώλεια χρόνου.
2. Η παραβίαση καθορισμένου ορίου – Ο αριθ-
μός 61 με γράμματα.
3. Χρησιμοποιείται για τη δήλωση χρονικής
ακολουθίας – Προϊστορικό ζώο.
4. Δοκιμαστική εκτέλεση –  … Γκίμπσον: Αμε-
ρικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός.
5. … Τζέϊκομπσον: κορυφαίος δημιουργός κό-
μικς – Απόφθεγμα.
6. Μουσική νότα – Μεμονωμένη φράση ηθο-
ποιού σε στιχομυθία – Ρούντολφ ..: στενός συ-
νεργάτης του Χίτλερ.
7. Συστήνεται η αποφυγή τέτοιων φαγητών – Ο αριθμός 250 με γράμματα.
8. …. Φέϊ:  Αμερικανίδα ηθοποιός και σεναριογράφος  – Τούρκικο γυναικείο όνομα.
9. Πρόθεση με απόστροφο – Μονάδα μέτρησης επιφανείας (πληθ.).
10. Έχει τη δύναμη να απομακρύνει τα κακά πνεύματα – Διάσημη τραγουδίστρια.
11. Αρχαίος Έλληνας ιστορικός – Αγγλικό σύμφωνο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Συνεργασία, συμμαχία.
2. Πρόθεση … υπεροχής - … Όστρομ: βραβεύτηκε με το Νόμπελ Οικονομικών.
3. Καθαρός, σκέτος – Χρησιμοποιείται ως καταφύγιο παρανόμων.
4. Όπερα του Τζιουζέπε Βέρντι – Συντομογραφία της Καινής Διαθήκης.
5. Ο αριθμός 72 με γράμματα – Επιφώνημα – Παραγωγικό επίθημα λέξεων που δηλώνουν
τον τόπο όπου γίνεται κάτι.
6. Με …: από τις ωραιότερες παραλίες της Ν/Α Ασίας – … Αζίζ: Αντιπρόεδρος στην Κυβέρ-
νηση του Σάνταμ Χουσέϊν.
7. Μαρκ ….: Αμερικανός συνθέτης και μουσικός – Υπήρξε ηγετική μορφή του Τρίτου Κό-
σμου.
8. «Βροχή και …»: τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη – Πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.
9. Αυτή που υπάρχει στο σύνολό της – … Μπερνάρ: θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός.
10. Συνθετικό που δηλώνει αιχμηρότητα – … Κάτε: πρώην προπονητής του ΠΑΟ – Πολύ
λεπτή κλωστή.
11. Ετοιμόρροπος, σάπιος – Γερμανικό κρατίδιο.

Oι λύσεις στη σελίδα 14

Σαρανταήμερο μνημόσυνο Ανδρέα Κτωρίδη
Την Κυριακή 10/12/2017 θα τελεστεί το σαρανταήμερο μνη-

μόσυνο του πολυαγαπημένου μας Ανδρέα, στην εκκλησία της
Αγίας Βαρβάρας, στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας Λευκωσίας.

Με την ευκαιρία του μνημοσύνου, η οικογένεια του Ανδρέα
επιθυμεί για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσει τους φίλους και
συγγενείς για την αγάπη και τη συμπαράστασή τους.

Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων ευχόμαστε σε όλους
υγεία, ειρήνη, οικογενειακή ευτυχία και πλούσια την ευλογία
του γεννηθέντος Χριστού.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΤΩΡΙΔΗ
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Σύμφωνα με ανακοίνωση της  Υπηρε-
σίας Προστασίας Καταναλωτή τα πιο
κάτω προϊόντα κοινοποιήθηκαν από

το σύστημα Rapex ως επικίνδυνα για την
υγεία και ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι δέκα (10) προϊόντα έχουν
εντοπιστεί αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά
της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως
εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν
κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex.

1. Παιχνίδι Fidget Spinner, μάρκας XTrem
Toys, άγνωστη χώρα
κατασκευής. Κίνδυνος
πνιγμού  από πιθανή
κατάποση των μικρών
μπαταριών που απο-
σπώνται χωρίς τη

χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη
εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του
θαλάμου των μπαταριών.

2. Παιδικό ολόσωμο, μάρ-
κας NEK KIDS WEAR, χώρα
κατασκευής Ελλάδα. Κίνδυνος
στραγγαλισμού  από την πα-
ρουσία κορδονιών στην πε-
ριοχή του λαιμού. Γνωστοποι-
ήθηκε από την Κύπρο. 

3. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Caldera, χώρα
κατασκευής Ελλάδα. Κίνδυ-
νος στραγγαλισμού ή τραυ-
ματισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του
λαιμού και κορδονιών που
δένουν στο πίσω μέρος του
ενδύματος. Γνωστοποιήθηκε
από την Κύπρο. 

4. Παιδικό φόρεμα, μάρκας Mo me fash-
ion, χώρα κατασκευής Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από
την παρουσία κορδονιών
στην περιοχή της μέσης του
ενδύματος και τρισδιάστα-
των αντικειμένων κατά
μήκος των ελεύθερων
άκρων. Γνωστοποιήθηκε από

την Κύπρο. 
5. Παιδικό σετ ρούχων,

μάρκας  Miss Vanity, χώρα
κατασκευής Κίνα. Κίνδυνος
στραγγαλισμού ή τραυματι-
σμού από την παρουσία κορ-
δονιών στην περιοχή του
λαιμού και στη μέση του εν-
δύματος. Γνωστοποιήθηκε
από την Κύπρο. 

6. Πατίνι, μάρκας
HY-PRO, κατα-
σκευής Κίνα. Κίνδυ-

νος τραυματισμού  από πιθανή πτώση του
χρήστη λόγω μειωμένης αντοχής του πατι-
νιού.

7. Παιδικό ποδήλατο, μάρκας Galaxy / Ko-
liken, χώρα κατα-
σκευής Κίνα. Κίνδυ-
νος τραυματισμού
από πιθανή πτώση
του παιδιού λόγω
αστάθειας του ποδη-

λάτου.
8. Παιχνίδι καροτσάκι,

μάρκας Xie Tai, χώρα κα-
τασκευής Κίνα. Κίνδυνος
τραυματισμού, σύνθλιψης
των δακτύλων, πρόκλη-
σης εκδορών ή αμυχών
και γενικότερα τραυματι-
σμού του παιδιού.

9. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας  JOYCE,
κατασκευής Ελλάδα.
Κίνδυνος στραγγαλι-
σμού από την παρου-
σία κορδονιών στην
περιοχή του λαιμού.
Γνωστοποιήθηκε από
την Κύπρο. 

10. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας TARGET
SPORTSWEAR, χώρα
κατασκευής Ελλάδα.
Κίνδυνος τραυματι-
σμού από την παρου-
σία κορδονιών στην
περιοχή της μέσης του
ενδύματος. Γνωστο-

ποιήθηκε από την Κύπρο.
11. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας TARGET

SPORTSWEAR, χώρα
κατασκευής Ελλάδα.
Κίνδυνος τραυματι-
σμού από την παρου-
σία κορδονιών στην
περιοχή της μέσης του

ενδύματος. Γνωστοποιήθηκε από την Κύπρο. 
12. Αλυσίδα στήριξης πιπίλας, μάρκας Se-

lecta Spielzeug,
χώρα κατασκευής
Γερμανία. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή
κατάποση μικρών

κομματιών που αποσπώνται από την αλυ-
σίδα.

13. Μελάνι για δερματο-
στιξία, μάρκας  Dynamic,
χώρα κατασκευής Ηνω-
μένο Βασίλειο. Χημικός
κίνδυνος από την παρου-
σία υψηλής συγκέντρωσης

καρκινογόνων αρωματικών αμίνων στο με-
λάνι.

14. Παιδικό μπικίνι, μάρκας Power Flower,
χώρα κατασκευής
Κίνα. Κίνδυνος στραγ-
γαλισμού ή τραυματι-
σμού από την παρου-
σία κορδονιών στην

περιοχή της μέσης και κορδονιών που δέ-
νουν στο πίσω μέρος του ενδύματος. Γνω-
στοποιήθηκε από την Κύπρο.

15.Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας DING
FENG, χώρα κατα-
σκευής Κίνα. Κίνδυνος
πυρκαγιάς και εγκαυ-
μάτων λόγω του ότι
είναι ελκυστικοί στα
παιδιά και μπορεί να

εκληφθούν σαν παιχνίδια.
16. Παιδικό μπικίνι, μάρκας AMAYI, χώρα

κατασκευής Κίνα. Κίν-
δυνος τραυματισμού
από την παρουσία κορ-
δονιών που δένουν στο
πίσω μέρος του ενδύ-
ματος. Γνωστοποι-

ήθηκε από την Κύπρο. 
17. Παιδικά φούτερ, μάρκας Russell Athle-

tic, χώρα κατασκευής
Κίνα. Κίνδυνος
στραγγαλισμού από
την παρουσία κορδο-
νιών στην κουκούλα
του ενδύματος. Γνω-

στοποιήθηκε από την Κύπρο. 
18. Παιχνίδι ξύλινο τρόλεϊ, μάρκας Van

Dijk Toys, χώρα κατα-
σκευής Ρουμανία. Κίν-
δυνος πνιγμού από πι-
θανή κατάποση μικρών
κομματιών που απο-
σπώνται από το παι-

χνίδι.
19. Παιχνίδι ξύλινο

ποδηλατάκι, μάρκας
Van Dijk Toys, χώρα
κατασκευής  Ρουμανία.
Κίνδυνος πνιγμού από
πιθανή κατάποση μι-

κρών κομματιών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.

20. Παιχνίδι κούκλα με
καλάθι, μάρκας ItsImagi-
cal, χώρα κατασκευής
Κίνα. Κίνδυνος στραγγα-
λισμού από την παρουσία
κορδονιών στο παιχνίδι,
των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το
επιτρεπόμενο.

21. Σετ κουδουνίστρες, μάρκας  Bomei
Toys / Tasso, χώρα κατασκευής Κίνα. Κίνδυ-

νος πνιγμού  λόγω μει-
ωμένης αντοχής των
κουδουνίστρων, με απο-
τέλεσμα να σπάνε εύ-
κολα και να απελευθερώ-
νουν μικρά κομμάτια τα
οποία δύναται να κατα-
ποθούν από μικρά παι-

διά. Κίνδυνος βλάβης  στην ακοή από τα
ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμ-
πει το παιχνίδι.

22. Παιχνίδι κουδουνίστρα που στερεώνε-
ται σε παιδικό καροτσάκι, μάρκας Zheng he

Toys, χώρα κατα-
σκευής Κίνα. Κίν-
δυνος πνιγμού
λόγω μειωμένης
αντοχής της κου-

δουνίστρας, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα
και να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα
οποία δύναται να καταποθούν από μικρά
παιδιά.

23. Παιδικό κάθισμα ποδη-
λάτου, μάρκας HTP Elibas,
χώρα κατασκευής Ιταλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από
πιθανή πτώση του παιδιού
λόγω ελαττωματικών ζωνών
πρόσδεσης στο ποδήλατο.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή
καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να
επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της
ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή
στα τηλέφωνα:

Γραμμή Καταναλωτή 1429
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930,

22200923 και 22200925
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώ-

στου 24816160. n

Μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex
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Ηκορυφή της βαθμολογίας έμεινε αμετάβλητη. ΑΕΚ
και Ανόρθωση οδηγούν την κούρσα του πρωταθλή-
ματος, ωστόσο η ΑΕΛ, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας

ανεβαίνουν απειλητικά και διεκδικούν επί ίσοις όροις την κο-
ρυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Για κάποιες ομάδες συμπληρώθηκε και η 14η αγωνιστική
και αυτές είναι η Ανόρθωση και η ΑΕΚ, ενώ άλλες ομάδες,
όπως είναι η ΑΕΛ βρίσκεται στην 13η, ο ΑΠΟΕΛ στην 12η

και ο Απόλλωνας στην 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Αυτό το σκηνικό δυστυχώς θα το έχουμε και μέχρι το

τέλος Ιανουαρίου για να συμπληρωθούν οι αναβληθείσες
αγωνιστικές και να βγάλουμε τα πιο ασφαλή συμπερά-
σματα…

Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι τον τίτλο του πρωτα-
θλητή τον διεκδικούν πέντε ομάδες, χωρίς προς το παρών
να έχουμε το μεγάλο φαβορί, αφού τους χωρίζουν πολύ μι-
κρές αποστάσεις, όμως οι επόμενες αγωνιστικές που είναι
ντέρμπι, ίσως ρίξουν περισσότερο φως προς την κορυφή.

Να θυμίσουμε τα ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής που
είναι μεταξύ της Ομόνοιας με τον  Απόλλωνα και της ΑΕΛ
με τον ΑΠΟΕΛ. Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 11
Δεκεμβρίου, στις 5.30 και 8.00 μ.μ. αντίστοιχα. Οι πρωτοπό-
ροι, ΑΕΚ και Ανόρθωση, θα παίξουν με Ολυμπιακό εκτός και
Αλκή εντός, αντίστοιχα.

Οδοστρωτήρας η
ΑΕΚ Λάρνακας συ-
νέτριψε την Ομόνοια
με 5-0 και εξακολου-
θεί να βρίσκεται
μόνη στην κορυφή
του βαθμολογικού
πίνακα με 32 βαθ-
μούς.

Στην 2η θέση είναι
η Ανόρθωση που
κέρδισε δύσκολα στο
‘Αντώνης Παπαδό-
πουλος’ την συμπο-
λίτισσα της Νέα Σα-
λαμίνα με 1-0 και

έπιασε τους 30 βαθμούς.
Την 3η θέση μοιράζονται ο ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΛ με 26 βαθ-

μούς. Οι πρωταθλητές κέρδισαν τον Ερμή Αραδίππου με 
2-1 και η ομάδα της Λεμεσού τον Άρη με 2-1. 

Ένα σκαλοπάτι πιο κάτω βρίσκεται ο Απόλλωνας με 25
βαθμούς που συνέτριψε την Πάφο με 6-0. Η Παφιακή ομάδα
είναι στην 5η θέση με 19 βαθμούς, όσους έχει και η Ομόνοια,
ως επίσης και η Δόξα Κατωκοπιάς που νίκησε τον Ολυμ-
πιακό με 3-1.

Σπουδαία βαθμολογική νίκη πέτυχε η Αλκή Ορόκλινης επί
του Εθνικού Άχνας με 2-1 και πέρασε στην 9η θέση με 15
βαθμούς, ενώ η ομάδα της Άχνας εξακολουθεί να είναι μόνη
στον πυθμένα με πέντε βαθμούς.
Έκανε πάρτι στο ‘ΑΕΚ Αρένα’

ΑΕΚάρα… φουλ για τίτλο! Με πολύ καλή εμφάνιση και
με οδηγό (ποιον άλλον) τον Φλοριάν Τολεμέν, διέσυρε την
Ομόνοια με 5-0 και εξακολουθεί να είναι μόνη στην κορυφή,
αυξάνοντας τον προβληματισμό και την γκρίνια στους πρά-
σινους.

Το αναμενόμενο ντέρμπι της αγωνιστικής ήταν μόνη
στην… θεωρία. Στο γήπεδο η ΑΕΚ, καθαρά ανώτερη, διά-
λυσε την αδιόρθωτη Ομόνοια, που έκανε ξανά πολλά λάθη,
μεσοαμυντικά. Φλοριάν (2), Τομάς, Λαρένα και Ακοράν τα
γκολ.
Η ‘Κυρία’ πήρε την πιο γλυκιά νίκη…

Έσπασαν καρδιές στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ σε συ-
ναρπαστικό παιχνίδι για… γερά νεύρα, με την Ανόρθωση
να φεύγει νικήτρια διά πυρός και σιδήρου σε βάρος της Νέας
Σαλαμίνας, με εύστοχο πέναλτι του Βίκτρο (90΄) λίγο πριν ο
χρόνος αρχίσει να μετρά αντίστροφα για τις καθυστερήσεις.
Η ‘Κυρία’ με αυτή τη νίκη της διατήρησε το αήττητό της και
συνέχισε την ανοδική της πορεία προς την κατάκτηση του
τίτλου.

Από πλευράς τους
οι ‘Ερυθρόλευκοι’
γνώρισαν την τρίτη
ήττα στη σειρά και
εξακολουθούν να
βρίσκονται σε δυ-
σμενή θέση, με μόλις
8 βαθμούς στο …σα-
κούλι τους.

Ακόμα ένα παιχνίδι
συνεχόμενο (το
τρίτο) θα έχει εντός
έδρας η Ανόρθωση,
αφού αυτή τη φορά
θα φιλοξενήσει την
Αλκή Ορόκλινης, ενώ στη συνέχεια θα έχει εκτός του Άρη
στο Τσίρειο.

Ο ‘Θάνατος σου η Ζωή μου’, το παιχνίδι μεταξύ της Νέας
Σαλαμίνας και του Άρη θα έχει αυτό τον χαρακτήρα, αφού
οι δύο ομάδες καίγονται κυριολεκτικά για το τρίποντο.

Ακόμα πιο δύσκολη είναι η συνέχεια για τις πιο πάνω ομά-
δες, αφού για την 15η αγωνιστική η Βαρωσιώτικη ομάδα θα
αγωνιστεί εκτός με τον ΑΠΟΕΛ και η ομάδα της Λεμεσού
εντός έδρας με την Ανόρθωση.
Έκανε τα εύκολα… δύσκολα η ΑΕΛ

Η πορεία πρωταθλητισμού συνεχίζεται για την ΑΕΛ μετά
την τελευταία ήττα στο πρωτάθλημα στις 21 Οκτωβρίου 
(1-0 από την Ομόνοια). Με δόση άγχους η ΑΕΛ κατάφερε να
επιστρέψει στις νίκες και να κερδίσει τον Άρη με 2-1. Πρό-
σθεσε στο ενεργητικό της άλλους τρεις βαθμούς, διεύρυνε
το αήττητο σερί της σε έξι ματς και αυτό της επιτρέπει να αι-
σιοδοξεί για τη συνέχεια.

Οι γαλαζοκίτρινοι έδειξαν αποτελεσματικότητα και προ-
ηγήθηκαν με 2-0. Στο β΄ ημίχρονο, όμως, έριξαν τους ρυθ-
μούς τους σε βαθμό χαλάρωσης και στο τέλος λίγο έλειψε
να το πληρώσουν πολύ ακριβά, αφού στο 87΄ ο Άρης είχε δο-
κάρι, μόλις τρία λεπτά μετά τη μείωση του σκορ (84΄).

Η ΑΕΛ διατηρήθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας
μαζί με τον ΑΠΟΕΛ (26 βαθμούς), τον οποίο θα φιλοξενή-
σει την επόμενη αγωνιστική (Δευτέρα 11/12).
Αγχωτική αλλά δίκαιη νίκη

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε για δεύτερη σερί φορά μέσα σε διά-
στημα τεσσάρων ημερών του Ερμή Αραδίππου. Προηγή-
θηκε ο εξ αναβολής αγώνας στο ΓΣΖ (0-3) και το παιχνίδι
του β΄ γύρου στο ΓΣΠ (2-1). Ο ΑΠΟΕΛ είχε την κατοχή, τις
ευκαιρίες και άξιζε τη νίκη, αλλά έπρεπε να φθάσουμε στο
80ο λεπτό του αγώνα για να έρθει το δεύτερο γκολ, που χά-
ρισε το τρίποντο στους ‘γαλαζοκίτρινους’.
Ομάδα έξι… αστέρων ο Απόλλωνας

Χόρτασαν γκολ και θέαμα οι φίλοι του Απόλλωνα στο
Τσίρειο, στην ευρεία νίκη της ομάδας τους επί της Πάφου με
6-0. Οι κυανόλευκοι ήταν απολαυστικοί και συνδύασαν την
πολύ καλή τους απόδοση με τη μεγαλύτερη τους νίκη στο
φετινό πρωτάθλημα. Στο ημίχρονο το σκορ ήταν 2-0. 

Επόμενος αντίπαλος του Απόλλωνα είναι η Ομόνοια στο
ΓΣΠ, τη Δευτέρα (11/12) και της Πάφου ο Εθνικός Άχνας
εντός έδρας.

Η επόμενη υποχρέωση του Απόλλωνα είναι για τους ομί-
λους του Γιουρόπα Λιγκ αύριο Πέμπτη (7/12) απέναντι στην
Έβερτον στο ΓΣΠ και οι ‘γαλάζιοι’ θέλουν να κλείσουν νι-
κηφόρα το Ευρωπαϊκό οδοιπορικό όσο δύσκολο και αν φαν-
τάζει αυτό.
‘Αθάνατη’

Δεύτερο κατά σειρά τρίποντο για την Αλκή! Η ομάδα της
Ορόκλινης πέτυχε σπουδαία σημασίας νίκη, η οποία επι-
κράτησε 2-1 του Εθνικού Άχνας, μάλιστα με ανατροπή αφού
οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ. Το τέρμα της
Αλκής ήλθε στις καθυστερήσεις χάρη σε γκολ του Σεμέδο.
Το τρίποντο ανέβασε την ‘Αθάνατη’ στους 15 βαθμούς και
άφησε τον Εθνικό βυθισμένο στην  τελευταία θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα με μόλις πέντε βαθμούς σε 14 αγώνες.
Στην επόμενη αγωνιστική (15η) η Αλκή θα έχει για αντιμέ-
τωπη την Ανόρθωση στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ (Σάβ-

βατο 9/12) και η Άχνα εκτός της Πάφο.
Πιο άνετη η Δόξα

Η 6η νίκη στο φετινό πρωτάθλημα είναι γεγονός για τη
Δόξα η οποία έβαλε άλλους τρεις βαθμούς στο τσεπάκι και
σύντομα δεν θα κοιτάζει καθόλου προς τα πίσω καθώς δεν
θα αργήσει να σφραγίσει την οριστική παραμονή στα με-
γάλα σαλόνια.

Η ομάδα του Λούκα Χατζηλούκα επικράτησε 3-1 του
Ολυμπιακού που συνέχισε τον… αγωνιστικό κατήφορο του
τελευταίου καιρού και επομένως υπάρχει προβληματισμός
στις… γειτονιές του Τακτακαλά.

Το ερχόμενο Σάββατο (9/12) η Δόξα θα αγωνιστεί εκτός με
τον Ερμή και ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ασταμάτητη για άνοδο η Αναγέννηση

Με σπασμένα τα φρένα οδηγεί πλέον την κούρσα στην Β΄
Κατηγορία η Αναγέννηση Δερύνειας, η οποία με τις συνεχό-
μενες νίκες δείχνει ότι έχει τα κότσια να παλέψει μέχρι το
τέλος για την άνοδο. Η ομάδα της Δερύνειας πέτυχε εναν-
τίον της Ομόνοιας Αραδίππου (0-1) την έβδομη συνεχόμενη
της επιτυχία. Το να πετύχει εφτά συνεχόμενες νίκες δεν είναι
και λίγο πράγμα. Αυτό δείχνει και τις μεγάλες δυνατότητες
των πρασίνων, αλλά και την πολύ καλή δουλειά που γίνεται
στην ομάδα.

Μετά και τη νίκη επί της Αραδίππου, η Αναγέννηση έπιασε
κορυφή με την Ομόνοια και οι δύο ομάδες ισοβαθμούν 
(26. β.), όμως οι ‘πράσινοι’ της Δερύνειας μπήκαν σε θέση
οδηγού λόγω της επιτυχίας τους επί της Ομόνοιας.

Στην 3η θέση με 19 βαθμούς είναι η Ένωση Παραλιμνίου
που έφερε λευκή ισοπαλία (0-0) εκτός έδρας με την Καρ-
μιώτισσα η οποία διατηρήθηκε στην 4η θέση με 17 βαθμούς,
όσους έχει όμως και η ΑΕΖ Ζακακίου που κέρδισε τον
Οθέλλο με 1-0 και τον άφησε στους 17 βαθμούς. 

Η Αγία Νάπα επανήλθε σε τροχιά επιτυχιών με ευρεία νίκη
επί του ουραγού Χαλκάνορα με 5-0.

Εθνικός Άσσιας και ΘΟΪ Λακατάμιας εξήλθαν ισόπαλοι 
2-2, ενώ ισόπαλος έληξε και ο αγώνας του Διγενή Ορόκλινης
και τον ΑΣΙΛ Λύσης (1-1).

Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας επικράτησε του Π.Ο. Ξυλοτύμπου
εκτός έδρας με 1-3, όμως θα χάσει το παιχνίδι, αφού χρησι-
μοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιρική και οι τρεις βαθμοί
(χρυσάφι) θα πάνε στην Ξυλοτύμπου που ανάπνευσε βαθ-
μολογικά.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ονήσιλος Σωτήρας το… βιολί του

Ο Ονήσιλος Σωτήρας επικράτησε με 3-1 του Διγενή Μόρ-
φου και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα αήττητος (32 βαθ-
μούς) για το πρωτάθλημα Γ΄Κατηγορίας. Στην 2η θέση είναι
η ΜΕΑΠ Π. Χωρίου (26 β.) που κέρδισε την Ε.Ν.Α.Δ. Πόλης
Χρυσοχούς με 2-0, ενώ η Ε.Ν.Υ. Διγενής Ύψωνας επικράτησε
τον Ακρίτα Χλώρακα στο ντέρμπι με 2-1 και αποσπάστηκε
στην 3η θέση (22 β.). Η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου είχε απώλειες
εκτός έδρας με τον Αχυρώνα Λιοπετρίου (0-0) και η Ελπίδα
Αστρομερίτη την ‘έπιασε’ στη βαθμολογία (18 β.) με τη νίκη
της επί της Πέγειας (1-0). Ο Εθνικός Λατσιών κέρδισε εκτός
έδρας το Φοίνικα Αγίας Μαρίνας (1-2), ο Π.Ο. Ορμήδειας
νίκησε τον Λειβαδιακό / Σαλαμίνα (1-0) και η Ολυμπιάδα
Λυμπιών την ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς με 3-2 και βελτίωσαν τις βαθ-
μολογικές τους θέσεις.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εντυπωσιακή ο Ομόνοια Ψευδά

Η Ομόνοια Ψευδά νίκησε με 6-2 τη Δόξα Παλαιομετόχου
και συνεχίζει την αήττητη πορεία της προς τον τίτλο. Είναι
μόνη στην κορυφή με 28 βαθμούς, δύο πιο μπροστά από τον
Κούρρη Ερήμης που νίκησε την ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου με 3-2.
Στην 3η θέση με 13 βαθμούς είναι η Αμαθούς Αγ. Τύχωνα που
νίκησε τον Κόρνο με 4-1. Στραβοπάτησε ο Ορφέας που
έφερε ισοπαλία 1-1 με το Φρέναρος, ενώ ο ΑΤΛΑΣ Αγλαν-
τζιάς κέρδισε με 2-1 την Ελπίδα Ξυλοφάγου και ανέβηκε
βαθμολογικά. Σπουδαία βαθμολογική νίκη πέτυχε και ο 
Ροτσίδης Μάμμαρι  επί του Ποσειδώνα Γιόλου με 3-0, ως επί-
σης και η Εληά Λυθροδόντα επί του Ηρακλή Γερολάκκου 
με 4-3. n

Δεν αφήνει την κορυφή η ΑΕΚ
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Αμετάθετος στόχος η εξεύρεση λύσης στο

Κυπριακό.

Νίκος Αναστασιάδης,

Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτά που συμ-
βαίνουν στην Τουρκία. Είναι θέμα αυτοεκτί-
μησης.
Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ,
Πρόεδρος της Γερμανίας.

Η Βόρεια Κορέα θα καταστραφεί ολοσχε-

ρώς εάν επιχειρήσει να επιτεθεί στις ΗΠΑ.

Νίκι Χάλεϊ,

Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Αιμοδιψές ξέσπασμα οι δηλώσεις της Χάλεϊ

για την Βόρεια Κορέα.

Σεργκέι Λαβρόφ,

ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Η Τουρκία δεν θα υποκύψει στον εκβιασμό

των ΗΠΑ.

Ταγίπ  Ερντογάν, 

Πρόεδρος της Τουρκίας.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στρατιωτική πα-

ρουσία του Ιράν στη Συρία.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Η ενοχοποίηση των Σέρβων για τη διάλυση
της Γιουγκοσλαβίας χρησιμοποιήθηκε για
να δικαιολογηθεί η τιμωρητική πολιτική.
Ίβιτσα Ντάστιτς,
ΥΠΕΞ της Σερβίας.

Εάν η Β. Ιρλανδία μπορεί πρακτικά να μεί-

νει στην ενιαία αγορά, γιατί όχι κι εμείς.

Νίκολα Στέρτζον,

Πρωθυπουργός της Σκωτίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Εγκαινιάσθηκε Κέντρο Πολίτη Ταχυδρομείων στον Αγρό 
με συγχαρητήρια στο προσωπικό για τη συμβολή του

Κέντρο Πολίτη των Ταχυδρομείων (ΚΕΠΟ) εγ-
καινιάσθηκε το περασμένο Σάββατο στον Αγρό
επεκτείνοντας την υπηρεσία αυτή προς τους πο-

λίτες, η οποία  ήδη – με τη λειτουργία ΚΕΠ και ΚΕΠΟ
- κατά γενική ομολογία αποδείχθηκε πολύ επιτυχής για
περισσότερους από 328 χιλιάδες συμπολίτες μας. 

Τα εγκαίνια του ΚΕΠΟ στον Αγρό τέλεσε το περα-
σμένο Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης ο οποίος εξέφρασε τα συγχαρητήρια του
στους προϊσταμένους και το προσωπικό που στελεχώ-
νει τα κέντρα αυτά,  οι οποίοι,  όπως επισήμανε, εργά-
ζονται ακούραστα προκειμένου να παρέχουν την υψη-
λού επιπέδου  εξυπηρέτηση του κοινού.  Πρόσθεσε ότι
η λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη απο-
τελεί απαραίτητο συστατικό μιας σύγχρονης δημόσιας
υπηρεσίας αποτελεσματικής στη διοίκηση και την εξυ-
πηρέτηση των πολιτών. Το ΚΕΠΟ Αγρού εντάσσεται  στον
προγραμματισμό για δημιουργία παρόμοιων κέντρων εξυ-
πηρέτησης του αγροτικού πληθυσμού στην περιοχή του Τρο-
όδους.  

Σε ομιλία του στα εγκαίνια του ΚΕΠΟ του Ταχυδρομικού
Γραφείου Αγρού ο Διευθυντής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών κ.
Ανδρέας Γρηγορίου ανάφερε ότι μετά το άνοιγμα του πρώτου
αυτού ΚΕΠΟ στον Αγρό προγραμματίζεται και η λειτουργία
τον επόμενο χρόνο ΚΕΠΟ στα Λεύκαρα και την Κακοπετριά
σε χώρους που θα παραχωρηθούν από τις τοπικές αρχές. 

Ο Διευθυντής των Ταχυδρομείων ευχαρίστησε τις άλλες

κυβερνητικές υπηρεσίες και το προσωπικό τους που εργά-
στηκαν για τη δημιουργία των απαραίτητων υπηρεσιών για
το άνοιγμα του ΚΕΠΟ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε στο
προσωπικό των Ταχυδρομείων που το χαρακτήρισε  κινητή-
ρια δύναμη τους και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ομάδα που
ανέλαβε το κύριο βάρος για την υλοποίηση του φιλόδοξου
αυτού  στόχου με αξιοποίηση προσωπικού αλλά και με ενί-
σχυση από άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες στα πλαίσια την κι-
νητικότητας.  Το προσωπικό, πρόσθεσε, με επαγγελματικό-
τητα και αξιοπιστία  ανέλαβε να παρέχει και τις υπηρεσίες
ΚΕΠΟ μετά από σχετική πολύμηνη εκπαίδευση. n

Όχι στους ελάχιστους μισθούς φτώχειας 
Ζητείται η ταχεία διόρθωση τους 

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες οι ελάχιστοι μισθοί είναι
πολύ πιο κάτω από το επίσημο όριο του ελάχιστου μι-
σθού στη συγκεκριμένη χώρα και οι εργαζόμενοι με

αυτές τις απολαβές με δυσκολία αντιμετωπίζουν τα προς το
ζην, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Συνομοσπον-
δίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC.

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση τονίζει ότι οι ελάχιστοι μι-
σθοί πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε πολλές Ευρωπαϊκές
χώρες όπως για παράδειγμα κατά 62% στην Ισπανία, κατά
28% στη Γερμανία και κατά 22% στο Ηνωμένο Βασίλειο
απλά και μόνο για να φθάσουν ακόμη και κάτω από το επί-
πεδο του ελάχιστου μισθού της κάθε χώρας ο οποίος σύμ-
φωνα με τον ορισμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ ο ελάχιστος μισθός της κάθε
χώρας πρέπει να ισούται με τα δυο τρίτα του μέσου όρου των
μισθών της κάθε χώρας.

Η ETUC επισημαίνει ότι σε 10 κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής ́ Ενωσης ο ελάχιστος μισθός βρίσκεται στο 50% ή ακόμη
και πιο κάτω από το ποσοστό αυτό του εθνικού μέσου μι-
σθού και τούτο καταδεικνύει τις τεράστιες δυσκολίες των
εργαζομένων να αντιμετωπίζουν τα προς το ζην με αυτά τα
επίπεδα μισθών. 

Πιο συγκεκριμένα για να φθάσουν ο ελάχιστος μισθός σε
αυτές τις χώρες στο επίπεδο που καθορίζεται με το μέσο όρο
των μισθών της χώρας στο Βέλγιο πρέπει να αυξηθεί ο ελά-
χιστος μισθός κατά 20%, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 22%,
στην Ελλάδα κατά 25%, στη Σλοβακία κατά 25%, στη Γερ-
μανία κατά 28% στην Ολλανδία κατά 33%, στην Ιρλανδία
κατά 33% στην Εσθονία κατά 46%, στη Τσεχία κατά 51% και
στην Ισπανία κατά 62%. 

Η Γενική Γραμματέας της ΕΤUC Esther Lynch δήλωσε χα-
ρακτηριστικά κατά ότι οι ελάχιστοι μισθοί είναι πολύ χαμη-
λοί και η ΕΕ οφείλει να θέσει ημερομηνία για τον καθορισμό
του ελάχιστου μισθού στα κράτη μέλη στο 60% του μέσου
μισθού της κάθε χώρας μέλους και ο μισθός αυτός να είναι
αρκετός για την αντιμετώπιση των αναγκών διαβίωσης.
Ασφαλώς, πρόσθεσε, αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει σε μια
μέρα, πρέπει όμως να ορισθεί οριστική ημερομηνία για ολό-

κληρη την ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να συνομιλήσουν
με τις εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργο-
δότες για τον καθορισμό της ημερομηνίας. Με την αύξηση
του ελάχιστου μισθού στο 60% του μέσου όρου μισθών σε
κάθε χώρα μέλος αφενός θα μειωθεί η επικρατούσα φτώχεια
και αφετέρου θα προωθηθεί οικονομική ανάπτυξη… 

Τονίζεται ότι ο καθορισμός ημερομηνίας για την εφαρμογή
του επιπέδου ελάχιστου μισθού δεν θα επηρεάσει τις διαδι-
κασίες συλλογικών διαπραγματεύσεων για μισθούς στις διά-
φορες χώρες μέλη. ΄Αλλωστε σε χώρες μέλη όπως στη Ρου-
μανία και τη Βουλγαρία ο ελάχιστος μισθός είναι πολύ κοντά
στα 2/3 του μέσου μισθού, όμως λόγω γενικά των χαμηλών
αμοιβών στις δυο χώρες ακόμη και με αυτό το ποσοστό δεν
είναι αρκετός ο ελάχιστος μισθών για την κάλυψη των αναγ-
κών διαβίωσης των μισθοσυντήρητων. 

Η ETUC θα ασκήσει πίεση για την αύξηση των ελάχιστων
μισθών στα πλαίσια του προγράμματος δράσης της για ην
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμά-
των. 

Από τα 28 κράτη μέλη στα 22 υφίσταται  διαδικασία κα-
θορισμού του ελάχιστου μισθού όμως η Βουλγαρία, η Κρο-
ατία και η Μάλτα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του
ΟΟΣΑ ενώ η Αυστρία, η Δανία, η Φιλανδία η Ιταλία και η
Σουηδία διαθέτουν σύστημα ελάχιστου μισθού κατά κλάδο
που καθορίζεται από τις ης συλλογικές συμβάσεις και στην
Κύπρο επίσης ισχύει καθορισμός ελάχιστου μισθού για ορι-
σμένες επαγγελματικές κατηγορίες, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση της ETUC. n


