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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

ETUC/EPSU στήριξη σε εργαζόμενους όχι επιχειρήσεις

Σε κατάσταση ενεργού αναμονής και ετοιμότητας κι-
νητοποίησης   παραμένει το Ευρωπαϊκό συνδικαλι-
στικό κίνημα μέχρι το τέλος του χρόνου ενώ αναμέ-

νεται τις επόμενες μέρες ανακοίνωση προτάσεων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τροποποιήσεις στην κοινοτική νο-
μοθεσία για τα χρηματοοικονομικά, οι οποίες θα προσφέ-
ρουν ανακούφιση  στους Ευρωπαίους εργαζομένους.  

Πιο συγκεκριμένα η συνδικαλιστική πλευρά αναμένει προ-
τάσεις που θα ενισχύσουν τον πυλώνα κοινωνικών δικαιω-
μάτων και θα οδηγήσουν σε σταθερή κοινωνική πρόοδο την
ΕΕ. Ενώ, σε αντίθετη, αν δηλαδή  συνεχισθεί η πολιτική της
λιτότητας όχι μόνο δεν θα ανοίξει η πορεία προς την πρό-
οδο αλλά  θα διαιωνισθούν οι αρνητικές συνέπειες της λιτό-
τητας για τους πολίτες και ασφαλώς τους εργαζόμενους.  

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένονται επίσης  κινή-
σεις για αναθεώρηση προνοιών των σχετικών κοινοτικών
οδηγιών ώστε  να επαναβεβαιωθούν και κατοχυρωθούν θε-
μελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και να εγκαταλει-
φθούν τα νεοφανή συστήματα των  ατομικών συμβάσεων,
των ψηφιακών περιορισμών, της αβέβαιης απασχόλησης και
άλλων μορφών  εργασίας. 

Θέση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων είναι ότι η Επι-
τροπή θα πρέπει να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες
της πρότασης που  ήδη ανακοίνωσε   το Σεπτέμβριο ο Πρό-
εδρος Γιούνκερ για δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.
Από συνδικαλιστικής πλευράς τονίζεται ότι αρμοδιότητα της

αρχής θα είναι να αποτρέπει
την εκμετάλλευση  εργαζο-
μένων από εργοδότες που
εκμεταλλεύονται  τα κενά
της νομοθεσίας που ρυθμίζει
τα θέματα της  διασυνορια-
κής απασχόλησης στην ΕΕ.
Αν δεν προωθηθούν οι αρχές
αυτές τότε η ανακοίνωση του
Προέδρου Γιούνκερ θα απο-
δειχθεί ότι ήταν ένα κακό-
γουστο αστείο.   

Τονίζεται περαιτέρω από
το Συνδικαλιστικό Κίνημα
ότι πίσω από τα ωραία λόγια
βρίσκεται  ο στόχος της επι-
στροφής εξουσιών στα κράτη
μέλη και  το προτεινόμενο
εργαλείο φαίνεται  να οδηγεί
στη δημιουργία  περισσότε-
ρων δυσκολιών  για την έγ-
κριση κοινωνικής νομοθε-
σίας όταν αφήνεται στην  Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ως  μοναδικό
καθήκον η εσωτερική αγορά και η επιβολή οικονομικών πε-
ριορισμών. 

Η νέα υπηρεσία που ανακοίνωση η  Κομισιόν τίθεται σε
λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2018 και φαίνεται ότι οι  προ-
τεινόμενοι κανονισμοί  καλύτερου ελέγχου και προσαρμο-
στικότητας θα προωθούν  τον  αποκλεισμό των εκπροσώ-
πων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργοδοτών
από τις   διαδικασίες έγκρισης  της σχετικής  νομοθεσίας, οι
οποίες προνοούνται  στα  άρθρα 153-155 της Συνθήκης για
την ΕΕ. 

Ειδικότερα για την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων  EPSU η μεθο-
δολογία με την οποία η Κομισιόν διαχειρίζεται  τη Συνθήκη
σε θέματα πληροφόρησης και διαβούλευσης για τα δικαιώ-
ματα των 10 εκατομμυρίων Ευρωπαίων δημοσίων υπαλλή-
λων εγείρει θέμα απόδειξης από την Κομισιόν ότι πραγματι-
κός της στόχος είναι η εδραίωση Κοινωνικής Ευρώπης.  

Στις 28 Νοεμβρίου, η Inge Bernaerts επικεφαλής του γρα-
φείου της Επιτρόπου Απασχόλησης   Marianne yssen πα-
ραδέχθηκε ενώπιον της  Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕPSU
ότι  παρόλο που έχουν περάσει δυο χρόνια από την υπο-
γραφή της συμφωνίας διαβούλευσης/πληροφόρησης   ακόμη
δεν έχει  ληφθεί απόφαση για την εφαρμογή των συμφωνη-
θέντων μέσω σχετικής οδηγίας.  

Ακόμη πιο εμφανής είναι η ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή επιφυλάσσει για τον εαυτό της  το δικαίωμα να κρίνει
αν  θα εκχωρηθεί η εφαρμογή της  συμφωνίας στο Συμβού-
λιο, όπως ζήτησαν οι κοινωνικοί εταίροι.  Αν τελικά επικρα-

τήσει η θέση της Κομισιόν θα υποβαθμισθεί η σημασία της
Συμφωνίας και το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα με
πρωτοπόρο τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών   Συνδικάτων
ETUC την απορρίπτει και προετοιμάζεται για μέτρα αντί-
δρασης αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρήσει σε μέτρα για
εφαρμογή της. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αξιοποιήσει τις τελευ-
ταίες δυο βδομάδες του χρόνου για να εισαγάγει  αλλαγές
προς όφελος των  εργαζομένων που  θα προάγουν το ανα-
πτυξιακό μέλλον της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και  όχι να επα-
ναβεβαιώσει την άποψη ότι η Κομισιόν έχει εξελιχθεί σε ερ-
γαλείο προαγωγής των  επιχειρηματικών συμφερόντων και
των συμφερόντων της πολιτικής ελίτ. n

Στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών στη
Λευκωσία η έκθεση Φωτογραφίας
“Στα χνάρια των ξένων” από τις
εκδηλώσεις της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ευρώπης Πάφος
2017.   σελ. 12

Έκθεση “Στα χνάρια των ξένων”

Θετικές προοπτικές για την Ευ-
ρωζώνη από την ανάκαμψη της
Ευρωπαϊκής οικονομίας, τις θετι-
κές πολιτικές εξελίξεις στη Γερμα-
νία και το διαφαινόμενο θετικό

Brexit. Άρθρο στη ‘Ναυτεμπορική’.  σελ. 3

Νέο αίσθημα αισιοδοξίας για την
πορεία των διαπραγματεύσεων για
το Brexit δημιούργησε η συμφωνία
της περασμένης Παρασκευής με-
ταξύ Γιούνκερ και Μέι.   σελ. 11

Αίσθημα αισιοδοξίας για την πορεία Brexit

Ευκαιρίες για την Ευρωζώνη

Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου η
Γιορτή για τα παιδιά συναδέλφων
από την ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας.
Λεπτομέρειες στη σελ. 7

Το ερχόμενο Σάββατο η γιορτή Χρι-
στουγέννων για παιδιά στην ΠΑ-
ΣΥΔΥ Λεμεσού.
Λεπτομέρειες στη σελ. 9

Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου η
παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδή-
λωση στην ΠΑΣΥΔΥ Πάφου.
Λεπτομέρειες στη σελ. 12
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω, οι οποίες αφυπηρέτησαν από

τη Δημόσια Υπηρεσία και είχαν προαχθεί
από τις 15 Νοεμβρίου 2011 στη μόνιμη θέση
Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρε-
σιών, και των οποίων η πιο πάνω προαγωγή
αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δι-
καστήριο, προάγονται στην ίδια θέση ανα-
δρομικά από τις 15 Νοεμβρίου 2011 μέχρι
την αφυπηρέτησή τους: Ελενίτσα Μαυρομ-
μάτη, Μέλω Παπουτσίδου.

Ο Ερωτόκριτος Ευαγγελάκης, Ιατρικός
Λειτουργός, 1ης Τάξης (Χειρουργικής Θώ-
ρακος), προάγεται στη θέση Βοηθού Διευ-
θυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα
της Χειρουργικής Θώρακος, από τις 15 Νο-
εμβρίου 2017.

Η Παναγιώτα Καΐμη, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης (Ψυχιατρικής), προάγεται στη
θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήμα-

τος, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην ειδικό-
τητα της Ψυχιατρικής, από τις 15 Νοεμβρίου
2017.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Ο Αντώνιος Α. Παπαγεωργίου, Βοηθός
Τελωνείων, αφυπηρέτησε από τις 22 Νοεμ-
βρίου 2017.

Η Ροδούλα Ιωαννίδου, Πρώτος Γραμμα-
τειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις
20 Νοεμβρίου 2017.

Η Δήμητρα Κημήτρη, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 19
Ιουλίου 2017.

Ο Γεώργιος Μιχαήλ, Ιατρικός Λειτουργός,
1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την 1η Νοεμ-
βρίου 2017.

Η Νίκη Κανδρή, Υγειονομικός Επιθεωρη-
τής, αφυπηρέτησε από τις 7 Σεπτεμβρίου
2017. n

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από μέρους πολι-
τών της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμ-
βανομένων και των μελών που υπηρετούν
στην Αστυνομία, για την πλήρωση τριών
εξειδικευμένων θέσεων πρώτου διορισμού,
στην Ειδικότητα Μηχανικών Πτητικών
Μέσων, στη συνδυασμένη θέση Λοχία (Κλί-
μακα Α8), Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9),
Ανώτερου Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α10) και
Αστυνόμου Β΄ (Κλίμακα Α12(ii)).

Ο μισθός των θέσεων είναι Κλίμακα: Α8:
€17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454,
22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839,
26.716, 27.593, Α9 €22.276, 23.351, 24.426,
25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801,
30.876, Α10 €25.112, 26.313, 27.514, 28.715,
29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720,
Α12(ΙΙ) €32.947,34.487, 36.027, 37.567,
39.107, 40.647, 42.187, 43.727, 45,267, 46.807
(Συνδυασμένες Θέσεις). Σημειώνεται ότι
αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα
διοριστούν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των
περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων
και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς
των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και
στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρα-
τικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημό-
σιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. Στη
μισθοδοσία, προστίθενται οι οποιεσδήποτε
γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νο-
μοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθ-
μικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που
εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε
καιρό.

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνε-
ται ύστερα από την απόφαση του Υπουργι-

κού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή
συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού,
για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί
της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέ-
σεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του
2013 έως (Αρ. 2) του 2014.

Σημειώνεται ότι, τυγχάνει εφαρμογής η
ισχύουσα μείωση κλιμάκων εισδοχής των
υπαλλήλων που διορίζονται μετά την
1/1/2012, όπως αυτή προβλέπεται στον εκά-
στοτε εν ισχύει Κρατικό Προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπο-
λογισμού του 2017, Νόμου 47(II) του 2016,
κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετή-
σιος βασικός μισθός θα ανέρχεται στα
€16.151. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπη-
ρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά
μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται
στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλί-
μακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται
στον περί Προϋπολογισμό του 2017, Νόμο
47(II) του 2016. 

Λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις μη εφαρ-
μογής στην Επίσημη Εφημερίδα της 1.12.17.

Οι Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο
έντυπο Αστ. 80 και να παραδίδονται στο Αρ-
χηγείο Αστυνομίας (Γραφείο Προσλήψεων,
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου) ή στις κατά
τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών
όχι αργότερα από την 22α Δεκεμβρίου 2017,
κατά τις εργάσιμες ημέρες, από η ώρα 07.00
μέχρι 15.00. 

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν
δεν θα ληφθούν υπόψη. 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) 

Οι πιο κάτω συντάξεις και επιδόματα
θα καταβληθούν πριν τα Χριστού-
γεννα:

• Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, περι-
λαμβανομένου του χριστουγεννιάτικου
δώρου, θα κατατεθεί στις 14/12/2017,

• Τα μηνιαία επιδόματα που παρέχονται
από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρία σε άτομα με αναπηρίες,
θα κατατεθούν στις 15/12/2017,

• Το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονο-
γονεϊκής οικογένειας θα κατατεθεί στις
18/12/2017,

• Οι μηνιαίες ειδικές συντάξεις και παρο-
χές στους επωφελούμενους από το Ταμείο
Ανακουφίσεως Παθόντων, περιλαμβανομέ-
νου του χριστουγεννιάτικου φιλοδωρήματος
που τους αφορά, θα κατατεθούν στις
18/12/2017,

• Η χορηγία σε βετεράνους και χήρες βε-
τεράνων Β’ Παγκοσμίου Πολέμου θα κατα-
τεθεί στις 18/12/2017,

• Το επίδομα συνταξιούχων με χαμηλά ει-
σοδήματα (μικρή επιταγή χαμηλοσυνταξιού-
χων) θα κατατεθεί στις 19/12/2017,

• Το χριστουγεννιάτικο δώρο για δικαιού-
χους του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων
με Χαμηλά Εισοδήματα (χαμηλοσυνταξιού-
χων) θα κατατεθεί στις 20/12/2017.

Περαιτέρω, αναφορικά με κοινωνικές πα-
ροχές για τις οποίες εκδίδονται επιταγές,
έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα:

• Οι επιταγές του δημοσίου βοηθήματος
και του χριστουγεννιάτικου δώρου για
όσους λαμβάνουν μηνιαίο δημόσιο βοήθημα,
θα αποσταλούν στις 11/12/2017, με ημερο-

μηνία εξαργύρωσης τις 13/12/2017,
• Οι επιταγές του δημοσίου βοηθήματος

και του χριστουγεννιάτικου δώρου για
όσους λαμβάνουν έκτακτο δημόσιο βοή-
θημα θα αποσταλούν στις 14/12/2017, με
ημερομηνία εξαργύρωσης τις 15/12/2017,

• Οι επιταγές για τους εγκλωβισμένους,
περιλαμβανομένου του μηνιαίου επιδόμα-
τος, του χριστουγεννιάτικου επιδόματος και
του χριστουγεννιάτικου δώρου, θα παραδο-
θούν στους δικαιούχους μέσω των Ηνωμέ-
νων Εθνών στις 14/12/2017. Σημειώνεται ότι
τα επιδόματα που αφορούν εγκλωβισμένους
Μαρωνίτες θα καταβληθούν με έμβασμα
απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς
των δικαιούχων.

Η πληρωμή των συντάξεων του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της κοινωνικής
σύνταξης του Δεκεμβρίου 2017 καθώς και
στις 13ης πληρωμής για στις συντάξεις, θα
διενεργηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2017. n

Καταβολή πριν τα Χριστούγεννα
συντάξεων και επιδομάτων Δεκεμβρίου

Ανακοινώθηκε ότι με στόχο τη διευ-
κόλυνση των ασθενών, η λειτουργία
του νέου Κέντρου Υγείας Λατσιών,

ως περιφερειακού κέντρου Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, θα επεκταθεί και κατά τις
απογευματινές ώρες, μέχρι τις 8 μ.μ.

Το νέο Κέντρο Υγείας Λατσιών βρίσκεται
πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Λευκω-
σίας και, ως εκ τούτου, προτρέπονται οι πο-
λίτες, που δεν αντιμετωπίζουν θέματα επεί-

γουσας φροντίδας, να επισκέπτονται το
Κέντρο, όπου τους παρέχεται ιατρική περί-
θαλψη σε ένα εκσυγχρονισμένο και κατάλ-
ληλα εξοπλισμένο Κέντρο Υγείας, καθημε-
ρινά κατά τις απογευματινές ώρες.

Το Κέντρο Υγείας Λατσιών βρίσκεται στην
οδό Δημήτρη Σταύρου 11 (προέκταση Λεω-
φόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’), 2224,
Λατσιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας +357
22467496. n

Λειτουργία μέχρι τις 8μ.μ.
του Κέντρου Υγείας Λατσιών

Εν όψει των προσεχών Προεδρικών
εκλογών, η Κεντρική Υπηρεσία Εκλο-
γών του Υπουργείου Εσωτερικών ετοί-

μασε ενημερωτικό δελτίο που προορίζεται
για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και κάθε
άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 

Στο δελτίο περιλαμβάνονται χρήσιμες
πληροφορίες για τη διαδικασία εκλογής του

Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς και στοι-
χεία για τις προηγούμενες προεδρικές εκλο-
γές από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Αντίτυπα του δελτίου μπορούν
να παραληφθούν από το ΓΤΠ. 

Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου
είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα
www.elections2018.gov.cy. n

Προεδρικές εκλογές 2018
Έκδοση ενημερωτικού δελτίου

Κενές θέσεις εξειδικευμένου 
προσωπικού στην Αστυνομία

Πέτυχαν σε εξετάσεις
στο Τμήμα Τελωνείων

Στις ενδοτμηματικές εξετάσεις που έγι-
ναν στο Τμήμα Τελωνείων στις 29 Νοεμ-
βρίου, έχουν επιτύχει οι πιο κάτω λει-
τουργοί, τα ονόματα των οποίων παρατί-
θενται με αλφαβητική σειρά:

Α. Για ανέλιξη στη μισθολογική κλί-
μακα Α7: 1. Ηλιάδου Ζωή Π.30346. 2. Πα-
ναγή Μαρίνα Π.30362.
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Aπόψεις και σχόλια
Tρεις κεντρικές τράπεζες, τρεις διαφο-
ρετικές ιστορίες

Τρεις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες θα συ-
νεδριάσουν ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού

την επόμενη εβδο-
μάδα, θα αναλύσουν
τη διαφορετική πορεία
που ακολουθούν οι
ισχυρότερες οικονο-
μίες στον κόσμο μέσα
στο 2018. Η ανάπτυξη
στις ΗΠΑ φαίνεται να

κινείται μεσοπρόθεσμα σε πιο μετριοπαθείς
ρυθμούς, να σταθεροποιείται στην Ευρω-
ζώνη και να υποχωρεί στη Βρετανία, λόγω
της αβεβαιότητας για το Brexit. Οπότε ανα-
μένεται να διαφοροποιηθούν οι νομισματι-
κές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών σε
αυτές τις χώρες, ανάλογα με τις οικονομικές
συνθήκες. Αυτήν την Τετάρτη, η Ομοσπον-
διακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να αυ-
ξήσει το βασικό της επιτόκιο, προβλέποντας
ενδεχομένως τρεις ακόμα αυξήσεις το 2018.
Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Αγγλίας θα
δεσμευτούν να διατηρήσουν τα επιτόκια σε
πολύ χαμηλά επίπεδα, υποβαθμίζοντας τα
σενάρια για την υιοθέτηση πιο αυστηρής νο-
μισματικής πολιτικής.

Αρχές του 2018, η αμερικανική οικονομία
θα στηρίζεται σε γερά θεμέλια, που δημι-
ουργούν όμως ανησυχίες για πιο μετριοπα-
θείς αποδόσεις τα επόμενα χρόνια. Τον οι-
κονομικό ορίζοντα των ΗΠΑ επισκιάζουν
διάφορα ζητήματα, από την εφαρμογή του
φορολογικού νομοσχεδίου μέχρι τις ενδιά-
μεσες εκλογές. «Οι συνθήκες θα είναι θετι-
κές για το επόμενο έτος, ίσως και περισσό-
τερο, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός
για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια»,
σχολιάζει η BNP Paribas σε σημείωμά της.
«Η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ θα
είναι ιδιαίτερα ισχυρή το 2018, με τις επιδό-
σεις της να φθάνουν στα υψηλότερα επίπεδα
από το 2005 και την ανεργία να υποχωρεί
στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969», προ-
σθέτει η γαλλική τράπεζα. «Η ισχυρή ανά-
πτυξη στις ΗΠΑ θα εντείνει τις πληθωριστι-
κές πιέσεις στην οικονομία», επισημαίνει η
αμερικανική επενδυτική τράπεζα Merrill
Lynch.

Ισχυρά είναι, επίσης, τα οικονομικά δεδο-
μένα στην Ευρωζώνη και τα περιθώρια ανά-
πτυξης είναι ακόμα μεγάλα. Αναμένοντας
την περαιτέρω σταθεροποίηση της ανάπτυ-
ξης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
διστάζει να τερματίσει την πολιτική ποσοτι-
κής χαλάρωσης. «Η ΕΚΤ βρίσκεται στο κα-
λύτερο οικονομικό περιβάλλον εδώ και
πολλά χρόνια: οι μετριοπαθείς ρυθμοί ανά-
πτυξης θα συνεχιστούν το 2018 και το 2019,
ενώ είναι περιορισμένοι οι κίνδυνοι ανατρο-
πής ή επιδείνωσης των δεδομένων», σημει-
ώνει η ιταλική τράπεζα Intesa Sanpaolo σε
πρόσφατη έκθεσή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επόμενη εβδο-
μάδα η ΕΚΤ θα ανακοινώσει τις προβλέψεις
για τον πληθωρισμό έως το 2020. Εκτιμάται
ότι η ΕΚΤ θα διατυπώσει προβλέψεις για
σταδιακή αύξηση των τιμών κατά τη διάρ-
κεια της επόμενης τριετίας. Πάντως, «η ΕΚΤ
δίνει την εντύπωση ότι δεν βιάζεται να κοι-
νοποιήσει καμία αλλαγή, ούτε για τα μέτρα

ποσοτικής χαλάρωσης ούτε για τα επιτόκια»,
προσθέτει η Intesa Sanpaolo.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα της Αγγλίας
καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη συγ-
κράτηση του πληθωρισμού και τη στήριξη
της οικονομίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτική στη διαχείριση
του κόστους δανεισμού στην οικονομία. Σε
καμία περίπτωση η Τράπεζα της Αγγλίας δεν
επιθυμεί να αποδυναμώσει περισσότερο τη
στερλίνα και να ενισχύσει τον πληθωρισμό,
ο οποίος αναμένεται να υπερβεί το 2% την
επόμενη τριετία.

Η Βρετανία φαίνεται να έχει κάνει πρόοδο
στις διαπραγματεύσεις για το Brexit με τις
Βρυξέλλες. Η πρόοδος αυτή ήταν βραδεία,
ενώ το Λονδίνο θα πρέπει να διαπραγματευ-
τεί μια εναλλακτική εμπορική συμφωνία με
την υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε είναι εύλογο
να επικρατεί αβεβαιότητα. Αναλυτές της
αγοράς υπολογίζουν ότι είναι πιθανή μία
ακόμη αύξηση του βασικού επιτοκίου. Μετά,
όμως, ενδεχομένως να διατηρήσει αμετά-
βλητη τη νομισματική πολιτική της.

Balazs Koranyi,
«Reuters», 08.12.2017

l Ουδέν σχόλιον.
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Εκρηκτική απόφαση

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέτρεψε με μία κί-
νησή του την αμερικανική εξωτερική πολι-

τική σε ένα πολύ
καυτό και λεπτό ζή-
τημα, το στάτους της
Ιερουσαλήμ. Πρόκει-
ται για κίνηση μεγά-
λου συμβολισμού,

που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις σε πολλές
πρωτεύουσες. Αναρωτιούνται πολλοί τι μπο-
ρεί να κρύβεται πίσω από μια τόσο εκρη-
κτική απόφαση.

Το πρώτο σενάριο μοιάζει απίστευτο και
έχει να κάνει με τους φανατικούς Αμερικα-
νούς ευαγγελιστές, οι οποίοι αποτελούν μία
πολύ υπολογίσιμη πολιτική δύναμη και έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο στην εκλογή του Τραμπ.
Εδώ και πολλές δεκαετίες πιέζουν τους υπο-
ψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ να δε-
σμευθούν για τη μεταφορά της αμερικανικής
πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ. Είναι άνθρωποι
οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντα στη Δευτέρα
Παρουσία, την οποία θέλουν να επιταχύ-
νουν. Η Ιερουσαλήμ έχει μυθικές διαστάσεις
γι’ αυτούς, καθώς είναι βέβαιοι ότι θα απο-
τελέσει το επίκεντρο μιας παγκόσμιας σύγ-
κρουσης που θα φέρει –κυριολεκτικά– το
τέλος του κόσμου. Οι ευαγγελιστές αποτε-
λούν το 30% του αμερικανικού πληθυσμού,
χωρίς ασφαλώς να συμφωνούν όλοι με αυτές
τις ακραίες προφητείες. Οι πιο φανατικοί
είναι, όμως, αυτοί με τη μεγαλύτερη πολιτική
ισχύ. Ο Τραμπ απευθυνόταν, λοιπόν, σε αυ-
τούς.

Το δεύτερο σενάριο βασίζεται στην κλα-
σική διαπραγματευτική τακτική του, η οποία
περιγράφεται στο περίφημο βιβλίο «Η τέχνη
μιας συμφωνίας (ενός deal)». Ο Τραμπ πιέζει
τα πράγματα στα άκρα, στα όριά τους, προ-
κειμένου να πετύχει μία ειρηνευτική συμφω-
νία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
Δίνει ένα διάστημα 1-2 ετών με το πρόσχημα
ότι απαιτείται χρόνος για τη μεταφορά της

πρεσβείας, ελπίζοντας πως παρασκηνιακά οι
δύο πλευρές θα βρουν λύση. Οι επιτελείς του
Λευκού Οίκου που προωθούν αυτή τη θεω-
ρία ισχυρίζονται πως οι Παλαιστίνιοι, για δι-
κούς τους εσωτερικούς λόγους, δεν έδειξαν
καμία ευελιξία τα τελευταία χρόνια απέναντι
στις διάφορες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες
της Ουάσιγκτον. Κατά την άποψή τους, η
προοπτική της μεταφοράς της πρεσβείας
των ΗΠΑ θα τους αναγκάσει να βάλουν
«νερό στο κρασί τους» και να δεχθούν κά-
ποιον συμβιβασμό.

Το πρώτο σενάριο ακούγεται «τρελό»,
αλλά δεν είναι. Πολλές φορές η αμερικανική
πολιτική επηρεάζεται από συμφέροντα και
ομάδες που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με
στρατηγήματα. Αν ισχύει μόνο αυτό, πρέπει
να μιλάμε για σταδιακό εκφυλισμό της εξω-
τερικής πολιτικής που θα εκδηλωθεί και σε
άλλα μέτωπα. Αν ισχύει το δεύτερο σενάριο,
το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο. Γιατί οι τεχνικές
της διαπραγμάτευσης ενός επιχειρηματία
στο Μανχάταν δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι
θα αποδειχθούν σώφρονες και αποτελεσμα-
τικές στο μεγάλο καμίνι της Μέσης Ανατο-
λής.

Αλέξης Παπαχελάς,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 10.12.2017

l Είναι σαφές πως για να γίνει ένα τέτοιο
επιχείρημα είναι άριστα μελετημένο.  
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Η τέλεια ευκαιρία για την Ευρωζώνη

Η δυναμική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας, οι θετικές πολιτικές εξελίξεις στη
Γερμανία και η διαφαινόμενη συντεταγμένη

αποχώρηση του
Ηνωμένου Βα-
σιλείου από την
Ε.Ε. δημιουρ-
γούν το πιο ευ-
νοϊκό πολιτικό

περιβάλλον των τελευταίων ετών στην Ευ-
ρώπη, δηλαδή ιδανικές συνθήκες για αλλα-
γές στην Ευρωζώνη.

Η σημερινή σκληρή δημοσιονομική πολι-
τική επιβλήθηκε από τον Βόλφγκανγκ Σόιμ-
πλε το 2011, σε μια περίοδο που η Ευρώπη,
βαριά λαβωμένη από τη χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008, άρχισε να πλήττεται από την
κρίση δημόσιου χρέους. Σε συνθήκες από-

λυτου φόβου το Βερολίνο επέβαλε στους
εταίρους το Σύμφωνο Σταθερότητας με τις
κυρώσεις για τους παραβάτες. Πέρασε εύ-
κολα η πολιτική της λιτότητας, γιατί εκείνη
την εποχή ο κόσμος ήταν τόσο τρομοκρατη-
μένος που στην Τσεχία κέρδισε τις εκλογές
κόμμα το οποίο υποσχόταν σκληρά μέτρα
για να μην έχει η χώρα αυτή την τύχη της
Ελλάδας…

Η εποχή αυτή, όμως, έκανε τον κύκλο της,
οδηγώντας μεν σε μια βελτίωση των δημο-
σιονομικών μεγεθών σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη, αλλά με βαρύ τίμημα, αφού απομά-
κρυνε τους πολίτες από την Ε.Ε. και «θέ-
ριεψε» τα ακραία λαϊκιστικά κόμματα.

Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια η Ευρωζώνη
είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, η οποία
βελτιώνεται συνεχώς κι αυτό φαίνεται σε
όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες,
κυρίως της ανεργίας, που επέστρεψε στα προ
κρίσης επίπεδα.

Στη Γερμανία ο πολύ πιθανός σχηματισμός
μιας κυβέρνησης με τη στήριξη των σοσιαλ-
δημοκρατών του Μάρτιν Σουλτς, ένθερμου
υποστηρικτή δραστικών αλλαγών στην Ευ-
ρωζώνη, εκτιμάται ότι θα παρασύρει και την
Άγκελα Μέρκελ προς αυτήν την κατεύ-
θυνση.

Από την άλλη, όλα δείχνουν ότι πάμε για
ένα ομαλό Brexit, που σημαίνει ότι η ευρω-
παϊκή οικονομία δεν πρόκειται να πληγεί εκ
των έσω.

Προσφάτως προστέθηκε ακόμη μια θετική
παράμετρος στις προαναφερόμενες, που
είναι η εκλογή με μοναδική ευκολία του νέου
προέδρου της Ευρωζώνης, ο οποίος προέρ-
χεται από τον «ταλαιπωρημένο» Νότο και ει-
δικότερα μια πρώην μνημονιακή χώρα. Τον
ψήφισαν ακόμη και οι σκληροπυρηνικοί του
Βορρά, η Γερμανία και η Ολλανδία, κι αυτό
κάτι λέει πολιτικά.

Μέσα σε αυτό το πολύ θετικό κλίμα ξεκι-
νούν στις 15 Δεκεμβρίου σε επίπεδο Ευρω-
παίων ηγετών οι συζητήσεις για τις αλλαγές
στην Ευρωζώνη, ώστε να επωφεληθούν όλοι
οι πολίτες από το ενιαίο νόμισμα. Πρόκειται
για μοναδική όσο και τελευταία ευκαιρία, η
οποία επ’ ουδενί πρέπει να χαθεί…

Νίκος  Μπέλλος,
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 20/11/2017

l Ίδωμεν. 

Έργο παροχής ευκαιριών 
σε πτυχιούχους Νομικής μέχρι 29 ετών

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους
Πτυχιούχους Νομικής μέχρι 29 ετών,

που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαί-
δευσης ή για πραγματοποίηση της απαιτού-
μενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο άσκη-
σης των νέων απόφοιτων Νομικής, οι οποίοι
είχαν αρχίσει τη δωδεκάμηνη περίοδο άσκη-
σής τους πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2017
και συγκριμένα, κατά τον Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο 2017, και ως εκ τούτου, δεν ήταν
δυνατόν να ενταχθούν στο Έργο σύμφωνα
με τους όρους προκήρυξής του και τους σχε-
τικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου.

Το Έργο αποσκοπεί στη δημιουργία των
κατάλληλων συνθηκών διευκόλυνσης των
νέων αποφοίτων Νομικής για πραγματοποί-
ηση της άσκησης που προβλέπεται από τον
περί Δικηγόρων Νόμο.

Το ύψος του επιδόματος θα καθορίζεται
αφού ληφθεί υπόψη το μηνιαίο επίδομα που
τα πρόσωπα αυτά ήδη λαμβάνουν βάσει της
σχετικής νομοθεσίας από το δικηγορικό
γραφείο στο οποίο πραγματοποιούν την
άσκηση τους ή από τη Νομική Υπηρεσία,
ούτως ώστε να λαμβάνουν συνολικά το ίδιο
επίδομα όπως και οι ασκούμενοι που εντάσ-
σονται στο εν λόγω Έργο. n
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Της Μαρίας Κωνσταντοπούλου 

Τα παιδιά εκφράζονται όπως ακριβώς
σκέφτονται, χωρίς να «φιλτράρουν» το
τι θα πουν ή το τι θα γράψουν. Έτσι,

κάποιες φορές ο αυθορμητισμός τους κατα-
λήγει να είναι τουλάχιστον... αστείος και
πολύ χαριτωμένος! Και φυσικά, ο Άγιος-Βα-
σίλης δεν την γλυτώνει- απόδειξη είναι τα
αυθόρμητα γράμματα που του στέλνουν τα
πιτσιρίκια. Απολαύστε κάποιες από τις πιο
αστείες επιστολές που έχει λάβει ο γενει-
οφόρος άγιος τα τελευταία χρόνια και σπεύ-
στε ν’ αναζητήσετε τα παλιά γράμματα των
παιδιών σας!
Κάποια παιδιά σκέφτονται πρώτα τους 
γονείς τους

Έχετε ξανακούσει παιδί να ζητάει χριστου-
γεννιάτικα δώρα για... τους γονείς του;
Μόνη του επιθυμία να δει από κοντά τον
Ρούντολφ. Εδώ μάλλον θα απογοητευτεί!
«Άγιε μου Βασίλη, να ξεκουραστείς.»

Ποιος είπε ότι τα παιδιά δεν καταλαβαί-
νουν την εξάντληση των μεγάλων; Την ανα-
γνωρίζουν και μάλιστα τους προτείνουν τρό-
πους για να την εξαφανίσουν, και ειδικά αν
πρόκειται για τον αγαπημένο τους Άγιο-Βα-
σίλη. Κουβέρτα, μπουφάν και ζεστό καφε-
δάκι για τον αγαπημένο άγιο των λιλιπού-
τειων φίλων μας.
«Στειλ’ το εσύ και θα έρθει αυτό...»

Προφανώς, το δώρο θα βρει τον δρόμο
του, δεν έχει ανάγκη. Έτσι, το παιδί καθησυ-

χάζει τον Άγιο να μην φοβάται ότι μπορεί να
«παραπέσει». Μάλλον έχει δίκιο, λογικά θα
το βρήκε ανήμερα των Χριστουγέννων κάτω
απ’ το δέντρο.
«Φέρε αγάπη»

«Είσαι ωραίος και χοντρούλης και σε
πάω!». Τελικά, τα παιδιά έχουν τον τρόπο
τους να τα λένε όλα σε μία μόνο πρόταση.
Και η πρωτοτυπία του μικρού Γιώργου δεν
τελειώνει εδώ: αντί για δώρο, ο φίλος μας ζη-
τάει από τον πιο γλυκό γερούλη του κόσμου
να φέρει αγάπη! Πόσο συγκινητικές μπορεί
να είναι δύο απλές φράσεις...
Φύγε πριν ξυπνήσω.

«Αγαπημένε μου Άγιε-Βασίλη, σε παρα-
καλώ πολύ να φύγεις πριν τις έξι γιατί τότε
χτυπάει το ξυπνητήρι μου και πρέπει να ση-
κωθώ.

Υ.Γ: η κάλτσα για να βάλεις το δώρο μου
είναι στ’ αριστερά!»

Να και ένα πιτσιρίκι που «σέβεται» την

δουλειά του άντρα που χαίρεται όσο κανέ-
νας άλλος να κάνει δώρα. Δεν ζητάει να τον
γνωρίσει γιατί ξέρει ότι ο Άγιος-Βασίλης
προτιμά όταν έρχεται μην τον βλέπει κα-
νείς... για να μην καταλάβει το παιδί ότι είναι
ο μπαμπάς του!
Του απαγορεύει να φάει μπισκότα!

«Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη,
Πιστεύω ότι είσαι χοντρούλης και δεν θα

σου αφήσω μπισκότα γιατί η γυναίκα σου, η
Αγιο-Βασίλαινα, είπε ότι έχεις αρχίσει δίαιτα.

Δεν πρέπει να παίρνεις έτοιμο φαγητό ούτε
να τρως πολύ τώρα που ταξιδεύεις σε όλο
τον κόσμο. Γι’ αυτό, φέτος αποφάσισα να
σου αφήσω λαχανικά και άπαχο γάλα. Ελ-
πίζω να αδυνατίσεις γιατί έχεις πολλή δου-
λειά και αρχίζω να σκέφτομαι τους ταράν-
δους που θα πρέπει να κουβαλούν το έλκη-
θρο με τα δώρα και εσένα.

Ελπίζω να μου έφερες όλα όσα ζήτησα. Και
επειδή μάλλον δεν θα σε πετύχω φέτος, εύ-
χομαι να τα πούμε από κοντά του χρόνου!»

Ο πιο γλυκός τρόπος να σε προσέξει ένα
παιδί! Είναι σίγουρο ότι ακόμα και ο ίδιος ο
Άγιος-Βασίλης δεν παρεξηγήθηκε...
«Μην ξεχάσεις τις μπαταρίες!»

Αγαπημένε μου Άγιε-Βασίλη,
Αν φέτος μου φέρεις δώρο που λειτουργεί

με μπαταρίες, μην ξεχάσεις να μου φέρεις
τις... μπαταρίες!»

Όσο αστείο και αν είναι, πόσο δίκιο έχει

αυτό το παιδί. Δεν σας έχει τύχει να αγορά-
σετε ένα δώρο, να το δίνετε με χαρά στο
παιδί, εκείνο να το ανοίγει με ανυπομονησία
και τελικά να μην μπορεί να λειτουργήσει
γιατί έχετε ξεμείνει από μπαταρίες; Κάτι
ήξερε ο μπόμπιρας που το έγραψε... n 

ΠΗΓΗ: mama365

Ξεκαρδιστικά γράμματα παιδιών στον Άγιο-Βασίλη



ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 5

Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Η Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (εφεξής

η «ΕΔΥ») με απόφαση της ημερομηνίας
5.7.2011, αποφάσισε την προαγωγή της Μα-
ρίας Σαββίδου-Κουμίδου στη μόνιμη θέση
Οδοντιατρικού Λειτουργού 2ης Τάξης, ανα-
δρομικά από την 16/8/2011

Οι πιο πάνω προσφυγές, με διάταγμα του
Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας
5.6.2013, συνεκδικάστηκαν, αφού όλες επι-
ζητούσαν την ακύρωση της προαγωγής,
αναδρομικά από τις  21.6.2012,  του ενδια-
φερόμενου μέρους Π. Π. στη θέση Ανώτερου
Λιμενοφύλακα.

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο Ανδρέας Κακουλλής, αιτητής στην προ-

σφυγή αρ. 1267/2012, προώθησε τους ακό-
λουθους λόγους ακυρώσεως:

1. Η προϊσταμένη, παρα-
γνώρισε την αρχαιότητα του
αιτητή (2 χρόνια και 2 μήνες)
έναντι του ενδιαφερομένου
μέρους στη μόνιμη θέση Φύ-
λακα (ΑΛΚ), καθώς και την,
ως εκ της αρχαιότητας του,
υπεροχή του σε πείρα και, άρα,
σε αξία έναντι του ενδιαφερό-
μενου μέρους, με αποτέλεσμα
να μην επιλεγεί ο καταλληλό-
τερος υποψήφιος για την επί-
δικη θέση.

2. Η αιτιολογία που δόθηκε
για την επιλογή του ενδιαφε-
ρομένου μέρους έναντι του αι-
τητή ήταν αντιφατική και συ-
νιστά άνιση μεταχείριση του
αιτητή. Αυτό, διότι η προϊστα-
μένη έδωσε επιλεκτική βαρύτητα στο ένα ή
στο άλλο κριτήριο, ανάλογα σε τι υπερείχε
το ενδιαφερόμενο μέρος έναντι αυτού με τον
οποίο εκάστοτε συγκρινόταν, ενώ για τους
υπόλοιπους δύο υποψηφίους που συστήθη-
καν και επιλέχθηκαν (σημ. και δεν προσβλή-
θηκαν οι προαγωγές τους με τις άνω προ-
σφυγές) δινόταν βαρύτητα σε άλλο κριτήριο
που αυτοί υπερείχαν έναντι του αιτητή, με
αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται, κατά τον
αιτητή, «δύο μέτρα και δύο σταθμά». 

3. Η αιτιολογία της τελικής απόφασης
προαγωγής του ενδιαφερόμενου μέρους πά-
σχει για τους ίδιους προαναφερόμενους λό-
γους, αφού από το διοικητικό συμβούλιο της
καθ’ ης η αίτηση υιοθετήθηκε η σύσταση της

προϊσταμένης και η αιτιολογία της ως είχε.
Επίσης, δεν προκύπτει από τα επίδικα πρα-
κτικά, να προέβη το διοικητικό συμβούλιο
της καθ’ ης η αίτηση σε οποιαδήποτε έρευνα,
αφού επέλεξε απλά να ακολουθήσει πιστά
την πεπλανημένη, για τους λόγους που προ-
αναφέρθηκαν, σύσταση της προϊσταμένου.
Κατά τον αιτητή, έπρεπε, με δεδομένο, ότι ο
αιτητής δεν υστερούσε σε αξία και σε προ-
σόντα του ενδιαφερόμενου μέρους, να επι-
λεγεί ο αιτητής, λόγω αρχαιότητας. Κατά
τον αιτητή, η επίδικη απόφαση λήφθηκε
εκτός των πλαισίων της διακριτικής ευχέ-
ρειας της καθ’ ης η αίτηση.

Από την πλευρά της, η καθ’ ης η αίτηση
υπεραμύνθηκε της νομιμότητας της επίδικης
απόφασης, απορρίπτοντας τους πιο πάνω
ισχυρισμούς του αιτητή. Η θέση της ήταν,
ότι τόσο η προϊσταμένη, όσο και το διοικη-
τικό συμβούλιο της καθ’ ης η αίτηση, έδω-
σαν την ανάλογη προσοχή και βαρύτητα
τόσο στο κριτήριο της αρχαιότητας, όσο και
στο κριτήριο των προσόντων. 

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

διοικητική πράξη, αποφάνθηκε ότι:
α). Όπως προκύπτει από τα ενώπιον μου

έγγραφα, όντως ο Ανδρέας Κακουλλής, αι-
τητής στην προσφυγή αρ. 1267/2012, υπερέ-

χει σε αρχαιότητα του ενδια-
φερομένου προσώπου κατά 2
χρόνια και 2 μήνες, αφού διο-
ρίστηκε στη θέση Μόνιμου
Φύλακα ΑΛΚ στις 15.2.1991,
ενώ το ενδιαφερόμενο μέρος,
στην εν λόγω θέση, στις
15.4.1993. Αμφότεροι οι διά-
δικοι έχουν, ως επιπρόσθετα
προσόντα, σειρά πιστοποιητι-
κών. 

Όσον αφορά την βαθμολο-
γημένη αξία των υποψηφίων,
το ενδιαφερόμενο μέρος πα-
ρουσιάζει διαχρονικά, με έμ-
φαση στα τελευταία χρόνια
βαθμολόγησης (2007 έως
2011),  βαθμολογία «8 Εξαί-
ρετος», έναντι «7 Εξαίρετος
και 1 Πολύ Ικανοποιητικά»

του αιτητή (πολύ ικανοποιητικά στο σημείο
βαθμολόγησης διοικητική/διευθυντική ικα-
νότητα).

β). Η προϊστάμενη, προβαίνοντας στην ει-
σήγηση της υπέρ του ενδιαφερομένου μέ-
ρους, η οποία και τελικά υιοθετήθηκε αυ-
τούσια από το διοικητικό συμβούλιο της
καθ’ ης η αίτηση την αιτιολόγησε αναφέ-
ροντας, ότι (i) όσον αφορά την αξία,  για τα
χρόνια από 2007 έως και 2011 το ενδιαφε-
ρόμενο μέρος υπερέχει έναντι όλων των
υποψηφίων (συμπεριλαμβανομένου και του
εδώ αιτητή) στο σημείο αξιολόγησης «διοι-
κητική/διευθυντική ικανότητα», (ii) όσον
αφορά τα πρόσθετα προσόντα όλοι οι υπο-
ψήφιοι (συμπεριλαμβανομένου και του εδώ
αιτητή) κατέχουν τα απαιτούμενα, ενώ,

πέραν κάποιου διαφορετικού αριθμού σε πι-
στοποιητικά ή παρακολουθήσεις μαθημάτων
που δεν οδηγούν σε απόκτηση διπλώματος,
πτυχίου ή τίτλου και συνεπώς, δεν δίνεται σε
αυτά οποιαδήποτε βαρύτητα, ενώ (iii) όσον
αφορά την αρχαιότητα, το ενδιαφερόμενο
μέρος διαθέτει τη λιγότερη αρχαιότητα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την προϊσταμένη, το
ενδιαφερόμενο μέρος υπερέχει έναντι όλων
των υπολοίπων υποψηφίων στο θεσμοθετη-
μένο κριτήριο της αξίας, το οποίο είναι βα-
σικό σε σχέση με τα καθήκοντα της ανώτε-
ρης υπό πλήρωση θέσης. Συνεπώς, κατά την
προϊσταμένη «Η διαφορά του κ. Π. Π. στο
κριτήριο της αξίας, υπερακον-
τίζει την διαφορά των δύο πε-
ρίπου χρόνων που υπάρχει σε
αρχαιότητα, σε σχέση με τους
υπόλοιπους, μη συστηθέντες
υποψηφίους.»

γ). Το ερώτημα, το οποίο
αβίαστα προκύπτει από τα πιο
πάνω και πρέπει να απαντηθεί,
είναι κατά πόσο είναι νόμιμη
και επιτρεπτή η θέση και αιτιο-
λογία της επιλογής της προϊσταμένης, η
οποία υιοθετήθηκε και από το διοικητικό
συμβούλιο της καθ’ ης η αίτηση, ότι το εν-
διαφερόμενο μέρος υπερέχει σε (βαθμολο-
γημένη) αξία του Ανδρέα Κακουλλή, αιτητή
στην προσφυγή αρ. 1267/2012, ενόψει της
καλύτερης, διαχρονικά, βαθμολόγησης του
ενδιαφερομένου μέρους στο σημείο «διοικη-
τική/διευθυντική ικανότητα» και ότι, συνα-
κόλουθα, το γεγονός αυτό υποσκελίζει την
υπεροχή του αιτητή σε αρχαιότητα και, άρα,
το ενδιαφερόμενο μέρος υπερέχει και στη
συνολική μεταξύ τους σύγκριση, ενόψει της
ισοβαθμίας τους σε προσόντα.

δ). Η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, υπό τη δευτεροβάθμια του δικαιοδο-
σία, έχει δώσει διαχρονικά και σταθερά αρ-
νητική απάντηση στην πιο πάνω θέση. Για να
θεωρηθεί ένας υποψήφιος ως υπέρτερος
άλλων σε βαθμολογημένη αξία πρέπει η υπε-
ροχή να αφορά στη γενική βαθμολογία/ει-
κόνα και όχι σε κάποια επί μέρους μόνο στοι-
χεία κρίσεως. (Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κ.Α. Ν.
ΤΣΙΑΠΠΑ Κ.Α. (2005) 3 Α.Α.Δ. 403;). Στην
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ν.
ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, (2011) 3Α Α.Α.Δ. ΣΕΛ.
273, λέχθηκαν και τα εξής:

«Υπεροχή, βασισμένη σε ένα ή δύο στοι-
χεία βαθμολογημένα ψηλότερα, είναι εντε-
λώς πλασματική. Όπως λέχθηκε στην Πού-
ρος κ.ά. ν. Χατζηστεφάνου κ.ά. (2001) 3
Α.Α.Δ. 374, αυτού του είδους οι διακυμάν-
σεις δεν έχουν ουσιαστική σημασία.»

(βλ σχετικά και Μάρθα ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕ-
ΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, (2009) 3Α
Α.Α.Δ. 495; ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (2010) 3 Α.Α.Δ; ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΦΕΣΑ (2009) 3
Α.Α.Δ. 141; ΕΛΕΓΚΩ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ Ν.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΡΑΤΖΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ-

ΔΟΥΛΟΥ Κ.Α. (2011) 3Α  Α.Α.Δ. 85.).
Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω νο-

μολογίας, η σύσταση της προϊσταμένης, η
οποία υιοθετήθηκε αυτούσια και από το δι-
οικητικό συμβούλιο της καθ’ ης η αίτηση,
πάσχει ως προς την αιτιολογία της, αφού
λανθασμένα κρίθηκε, ότι το ενδιαφερόμενο
μέρος υπερτερεί του αιτητή σε αξία, λόγω
της καλύτερης αξιολόγησης του (Εξαίρετα
έναντι πολύ ικανοποιητικά) στο επιμέρους
στοιχείο κρίσεως «διευθυντική/ διοικητική
ικανότητα». 

Κατά συνέπεια, η προσβαλλόμενη με την
προσφυγή αρ. 1267/2012 απόφαση ακυρώ-

νεται, λόγω έλλειψης νόμιμης
αιτιολογίας, ως επεξηγήθηκε
ανωτέρω, με έξοδα ύψους
1000 ευρώ υπέρ του αιτητή
και εναντίον της καθ’ ης η αί-
τηση. Και ενόψει του πιο
πάνω αποτελέσματος, παρέλ-
κει η εξέταση των υπολοίπων
λόγων ακυρώσεως. 

ε) Για το λόγο που προανα-
φέρθηκε στην προσφυγή αρ.

1267/2012,  επιτυγχάνουν και οι προσφυγές
αρ. 1268/2012 και 1269/2012, αφού παρατη-
ρείται η ίδια παθογένεια στην αιτιολογία της
προϊσταμένης για την επιλογή του ενδιαφε-
ρομένου προσώπου έναντι και των εδώ αι-
τητών σε σχέση και κατά σύγκριση της βαθ-
μολογημένης αξίας τους.

Οι αιτητές στις προσφυγές 1268/2012 και
1269/2012 υπερτερούν και αυτοί 2 χρόνια
και 2 μήνες σε αρχαιότητα του ενδιαφερόμε-
νου μέρους, παρουσιάζουν, κατά τα έτη 2007
έως 2011, παρόμοια εικόνα στη βαθμολογη-
μένη αξία τους, όπως του αιτητή στην προ-
σφυγή αρ. 1267/2012, έχουν παρόμοια ει-
κόνα επιπρόσθετων προσόντων με αυτά του
ενδιαφερομένου μέρους και  έχουν προβά-
λει, με την προσφυγή τους, τους ίδιους λό-
γους ακυρώσεως, όπως και ο αιτητής στην
προσφυγή αρ. 1267/2012.

Συνεπώς, και οι προσφυγές αρ. 1268/2012
και 1269/2012 επιτυγχάνουν, αφού η σύ-
σταση της προϊσταμένης, η οποία υιοθετή-
θηκε αυτούσια και από το διοικητικό συμ-
βούλιο της καθ’ ης η αίτηση, πάσχει ως προς
την αιτιολογία της, αφού λανθασμένα κρί-
θηκε, ότι το ενδιαφερόμενο μέρος υπερτερεί
και των εδώ αιτητών σε αξία, λόγω της κα-
λύτερης αξιολόγησης του έναντι αυτών
(Εξαίρετα έναντι πολύ ικανοποιητικά) στο
επιμέρους στοιχείο κρίσεως «διευθυντική/
διοικητική ικανότητα». 

Συνεπώς, η προσβαλλόμενη με τις προ-
σφυγές αρ. 1268/2012 και 1269/2012 από-
φαση ακυρώνεται, λόγω έλλειψης νόμιμης
αιτιολογίας, ως επεξηγήθηκε ανωτέρω, 
με έξοδα ύψους 1000 ευρώ υπέρ έκαστου 
αιτητή και εναντίον της καθ’ ης η αίτηση.
Ενόψει του πιο πάνω αποτελέσματος, πα-
ρέλκει η εξέταση των υπολοίπων λόγων ακυ-
ρώσεως. n

Υπόθεση  Αρ. 1267/2012, 
1268/2012 & 1269/2012 

Ανδρέας Κακουλλής v. 
Αρχής Λιμένων Κύπρου

Ιωάννης Διονυσίου v. 
Αρχής Λιμένων Κύπρου

Ανδρέας Στυλιανού v. 
Αρχής Λιμένων Κύπρου

28 Σεπτεμβρίου, 2017

Για να θεωρηθεί
ένας υποψήφιος
ως υπέρτερος
άλλων σε βαθμο-
λογημένη αξία
πρέπει η υπεροχή
να αφορά στη γε-
νική βαθμολογία/
εικόνα και όχι σε
κάποια επί μέρους
μόνο στοιχεία κρί-
σεως.

Υπεροχή, βασι-
σμένη σε ένα ή 
δύο στοιχεία βαθ-
μολογημένα ψηλό-
τερα, είναι εντε-
λώς πλασματική.
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη
Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας 2017
του Οργανισμού SolAbility, η Κύπρος

κατρακύλησε από την 61η θέση το 2013 στην
97η θέση το 2017 (πτώση 36 θέσεων). Αντί-
θετα, την ίδια περίοδο η Μάλτα σημείωσε
βελτίωση, από την 45η θέση το 2013 στην
38η θέση το 2017. Η Ελλάδα επίσης σημεί-
ωσε βελτίωση, από την 56η θέση το 2013
στην 48η θέση το 2017. Στον πυλώνα «Απο-
δοτικότητα Διακυβέρνησης» για το 2017 η
Κύπρος κατατάσσεται μόλις στην 89η θέση
σε σύγκριση με την 22η θέση που καταλαμ-
βάνει η Μάλτα (η Ελλάδα βρίσκεται στην
92η θέση).

Στον πυλώνα «Απόδοση των πολιτικών»
(Policy performance) του Δείκτη Βιώσιμης
Διακυβέρνησης 2017 (Ινστιτούτο Bertel-
smann) η Κύπρος κατατάσσεται στις τελευ-
ταίες θέσεις –ανάμεσα σε 41 χώρες της ΕΕ
και το ΟΟΣΑ– μαζί με το Μεξικό, την Τουρ-
κία και την Ελλάδα. Στο δείκτη «Διακυβέρ-
νηση» η Κύπρος κατατάσσεται στην 41η και
τελευταία θέση.

Με βάση την Έκθεση Παγκόσμιας Αντα-
γωνιστικότητας 2017–2018 του World Eco-
nomic Forum, στον κομβικής σημασίας δεί-
κτη «δυνατότητα για καινοτομία» η Κύπρος
βούλιαξε στις τελευταίες θέσεις, από την 40η
θέση που βρισκόταν το 2009–2010 στην
110η θέση το 2017–2018 (πτώση ρεκόρ 70
θέσεων στο συγκεκριμένο δείκτη). Αντίθετα,
στον εν λόγω δείκτη η Ελλάδα βελτιώθηκε
κατά 16 θέσεις (από την 101η θέση το 2009–
2010 στην 85η θέση το 2017–2018). Το Ισ-
ραήλ ανέβηκε από την 8η θέση το 2009–
2010 στην 3η θέση το 2017–2018. Η Μάλτα
επίσης σημείωσε άνοδο 24 θέσεων, από τη
θέση 61 την περίοδο 2009–2010 στη θέση 37
το 2017–2018.

Όταν οι επιδόσεις και οι δυνατότητες μιας
χώρας να καινοτομεί υστερούν σημαντικά, η
όποια προσπάθεια για μεταρρύθμιση είναι
αναποτελεσματική και αντιαναπτυξιακή. Η
«δυνατότητα για καινοτομία» επηρεάζει
τους διάφορους μακροοικονομικούς και μι-
κροοικονομικούς παράγοντες, την εθνική
ανταγωνιστικότητα καθώς και άλλες ση-
μαντικές για την ανάπτυξη παραμέτρους
όπως είναι η γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με την Έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας «Doing Business Report 2018» η
γραφειοκρατία στην Κύπρο χειροτερεύει.
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι με βάση την εν
λόγω έκθεση, για την έκδοση οικοδομικής
άδειας στην Κύπρο χρειάζονται 507 μέρες,
όταν στην Κορέα αυτό γίνεται σε 27,5 μέρες
(η Κύπρος καταλαμβάνει μόλις την 120ή
θέση σε σύνολο 190 χωρών, με την Ελλάδα
να είναι στην 58η θέση και τη Μάλτα στην
45η θέση). Όπως υπογραμμίζει ο David Hal-
pern –πρώην επικεφαλής της μεταρρύθμισης
στο Ηνωμένο Βασίλειο– το ερώτημα που

πρέπει να έχει πάντοτε κατά νου η δημόσια
διοίκηση στο σχεδιασμό των πολιτικών είναι
«Μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολο για
τους πολίτες»;

Οι επιχειρήσεις και ο ιδιωτικός τομέας
είναι οι μηχανές της καινοτομίας. Όμως οι
καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρή-
σεων επηρεάζονται, σε μεγάλο βαθμό, από
τις πολιτικές καινοτομίας και το ρόλο των
θεσμών. Η ένταση της καινοτομίας εξαρτά-
ται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των
στρατηγικών του ιδιωτικού τομέα και των
πολιτικών του δημόσιου τομέα – ρυθμιστικό
πλαίσιο, κίνητρα κ.ά.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος χρει-
άζονται ευρείες μεταρρυθμίσεις που να δια-
χέονται σε όλους τους τομείς της οικονομι-
κής και κοινωνικής ζωής. Οι κανονισμοί και
οι διαδικασίες πρέπει να ανασχεδιαστούν
ώστε να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και λι-
γότερα διοικητικά βάρη. Απαιτούνται θεσμι-
κές μεταρρυθμίσεις με στόχο την απλοποί-
ηση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία
ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλον-
τος. Είναι επιτακτική ανάγκη η αλλαγή
κουλτούρας στη συμπεριφορά της πολιτείας
απέναντι στους πολίτες. Οι συχνές εκλογι-
κές αναμετρήσεις ενθαρρύνουν την τέχνη
του εφικτού και των βραχυπρόθεσμων λύ-
σεων εις βάρος της επιστημοσύνης και των
μακρόπνοων λύσεων. Στο πλαίσιο μιας με-
ταρρυθμιστικής προσπάθειας, οι αλλαγές/
βελτιώσεις πρέπει να είναι μη αναστρέψιμες.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο υπάρχουν οι
δομές, η οργανωσιακή κουλτούρα και η δη-
μιουργική ηγεσία που να διασφαλίζουν τη
σωστή πορεία και επέκταση των αποτελε-
σμάτων και στο προβλεπτό μέλλον.

Στο βιβλίο του «Ανισότητα» ο οικονομο-
λόγος Anthony Atkinson σημειώνει ότι
«Όταν λαμβάνει αποφάσεις για να υποστη-
ρίξει την καινοτομία –είτε αυτές αφορούν τη
χρηματοδότηση, την αδειοδότηση, τη ρύθ-
μιση των αγορών, τις προμήθειες ή την εκ-
παίδευση– το κράτος πρέπει να λαμβάνει
ρητά υπόψη του τις διανεμητικές επιπτώ-
σεις….

Η κατεύθυνση της τεχνολογικής αλλαγής
πρέπει να είναι σαφής μέριμνα των υπεύθυ-
νων για τη χάραξη πολιτικής και να ενθαρ-
ρύνει την καινοτομία τέτοιου τύπου που να
αυξάνει την απασχολησιμότητα των εργαζο-
μένων και να δίνει έμφαση στην ανθρώπινη
διάσταση της παροχής υπηρεσιών».

Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν έλ-
λειμμα δυναμικού. Διαθέτουμε κορυφαίους
ερευνητές, επιχειρηματίες, και εταιρείες σε
παγκόσμιο επίπεδο και μοναδικές δυνάμεις
όσον αφορά τις αξίες, τον πολιτισμό και τη
δημιουργικότητα. Συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα η γεωπολιτική αξία και ο φυσικός
πλούτος της Ελλάδας και της Κύπρου.

Πρέπει να στηριχτούμε στα ισχυρά μας
σημεία και να αντιμετωπίσουμε µε αποφασι-
στικότητα τις αδυναμίες µας:

– Οι ανεπαρκείς επενδύσεις στο γνωστικό
µας κεφάλαιο.

– Οι δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματο-
δότησης.

– Η χαμηλή απορρόφηση ευρωπαϊκών
κονδυλίων από την Κύπρο για τη περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020. Αντίθετα, 
η Ελλάδα βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά στην κορυφή της Ευρώπης στην
απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις στην
έρευνα και την καινοτομία και να χρηματο-
δοτούνται περισσότερα ερευνητικά προ-
γράμματα. Στην Ελλάδα το ποσοστό 
δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη ανέρχεται
στο 0,99% του ΑΕΠ, με την Κύπρο να εξα-
κολουθεί να έχει μία από τις χαμηλότερες
επιδόσεις (0,46%) συγκριτικά με το μέσο όρο
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2,3%).

– Η συνεργασία του κόσμου της επιστή-
μης µε τον κόσμο των επιχειρήσεων πρέπει
να βελτιωθεί, να αρθούν τα εμπόδια και να
δοθούν κίνητρα.

– Ο κατακερματισμός προσπαθειών και η
δαπανηρή επανάληψη εργασιών. Πρέπει να
αναλώνουμε τους πόρους µας πιο ορθολο-
γικά και να επιτύχουμε την κρίσιμη μάζα.

– Υπάρχει χάσμα ανάμεσα στη στρατηγική
και την υλοποίηση. Υλοποίηση σημαίνει οι
πολίτες να δουν και να νοιώσουν τη διαφορά
και όχι απλά ότι μια πολιτική έχει εξαγγελ-
θεί ή ένας νόμος έχει ψηφιστεί.

Η Kate Raworth στο βιβλίο της Doughnut
Economics, τονίζει την ανάγκη ο σχεδιασμός
της οικονομίας να είναι κατανεμητικός και
αναγεννητικός (distributive and regenerative
by design). Πρέπει να δημιουργήσουμε θε-
σμούς και κίνητρα και να εφαρμόσουμε και-
νοτόμες πολιτικές που να ενισχύουν την αν-
ταπόδοση σε κοινωνικό επίπεδο. Χρειάζεται
να σχεδιάσουμε οικονομικές πολιτικές και
θεσμικές καινοτομίες που θα απελευθερώ-
νουν τις τεράστιες δυνατότητες του αναγεν-
νητικού, κυκλικού μοντέλου οικονομίας.
Στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Κοινωνικής Δικαιο-
σύνης 2017 η Κύπρος κατατάσσεται στην
21η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη. Ειδι-
κότερα, στο δείκτη «πολιτική για τις οικογέ-
νειες» (family policy) η Κύπρος βρίσκεται
στην τελευταία θέση. Στο δείκτη «διαγενε-
ακή δικαιοσύνη» η Κύπρος και η Ελλάδα κα-
τατάσσονται στις δύο τελευταίες θέσεις.

Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω αναπτύ-
ξει ένα νέο υπόδειγμα καινοτομίας το οποίο

βοηθά τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχει-
ρήσεις να παράγουν περισσότερες και καλύ-
τερες καινοτομίες. Η σύγχρονη αυτή μέθο-
δος:

1. Συνδυάζει δημιουργικά τους τέσσερεις
βασικούς τύπους καινοτομίας (καινοτομία
προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, οργα-
νωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκε-
τινγκ).

2. Στηρίζεται στη διατμηματική (cross-
functional) προσέγγιση.

3. Χρησιμοποιεί τη Μεταφορική Αναλογία
ως την κύρια δημιουργική τεχνική για την
ανάπτυξη νέων ιδεών και καινοτόμων λύ-
σεων.

4. Αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες
(ανάλυση δεδομένων, αλγόριθμοι πρόβλε-
ψης, εντοπισμός μοτίβων) για επιτάχυνση
της καινοτομίας.

Το νέο αυτό στρατηγικό εργαλείο –η
πρώτη επίσημη παρουσίασή του θα γίνει στις
αρχές του 2018– μπορεί να δημιουργεί και-
νοτομίες σε πραγματικό χρόνο και με σχε-
δόν μηδενικό οριακό κόστος, αξιοποιώντας
τις τεράστιες δυνατότητες της 4ης Βιομηχα-
νικής Επανάστασης.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση είναι η
επανάσταση της ρομποτικής, της τρισδιά-
στατης εκτύπωσης, της νανοτεχνολογίας,
του Διαδικτύου των Πραγμάτων, των Μεγά-
λων Δεδομένων, της ανάλυσης των δεδομέ-
νων σε πραγματικό χρόνο, της μοναδικότη-
τας των αλγορίθμων, της καινοτομίας με μια
λέξη.

Η καινοτομία:
α) Δημιουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες

υψηλής προστιθέμενης αξίας, νέες επιχειρή-
σεις, νέες βιομηχανίες, νέες αγορές και νέες
ποιοτικές θέσεις εργασίας.

β) Βελτιώνει την αποδοτικότητα. Ακόμη
και μικρές αλλαγές μπορούν να επιφέρουν
τεράστια οφέλη και σημαντικές εξοικονομή-
σεις.

γ) Μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο των δημο-
σίων πολιτικών.

δ) Αναπτύσσει νέες λύσεις στα κοινωνικά
προβλήματα (Κοινωνική Καινοτομία).

ε) Παράγει συνεργιστικά οικονομική, κοι-
νωνική και περιβαλλοντική αξία.

στ) Συμβάλλει άμεσα και πολλαπλασια-
στικά στην ανάπτυξη της οικονομίας. n

Η Οδύσσεια της Καινοτομίας: Από τη Μεγάλη Ύφεση 
στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση

Του Νίκου Γ. Σύκα, 
Σύμβουλου Στρατηγικής 
& Επικοινωνίας

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 
Ευτυχισμένο τον Καινούριο Χρόνο. 
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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.

Ανακοίνωση του Τμήματος Φορο-
λογίας αναφέρει ότι κατόπιν πρό-
σφατης νομοθετικής ρύθμισης, η

φορολογική δήλωση εισοδήματος ατόμου
υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, από το
φορολογικό έτος 2017. 

Βασική προϋπόθεση για την ηλεκτρονική
υποβολή της δήλωσης εισοδήματος είναι η
εγγραφή στο σύστημα TAXISnet, στη δι-
εύθυνση: https://taxisnet.mof.gov.cy

Το Τμήμα Φορολογίας καλεί όσους δεν
έχουν εγγραφεί ακόμη στο σύστημα
TAXISnet όπως το πράξουν, υποβάλλοντας

ηλεκτρονικά το έντυπο Ε.Πρ.66 ηλ. 
Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή

στο TAXISnet είναι ο αριθμός αναφοράς
και το αντίστοιχο ποσό επιστρεπτέου/πλη-
ρωτέου φόρου, που αναγράφονται σε οποι-
οδήποτε έντυπο ειδοποίησης επιβολής φο-
ρολογίας εισοδήματος έχετε στην κατοχή
σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα
κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμή-
ματος Φορολογίας. n

Εγκύκλιος του Τμήματος Δημόσιας Δι-
οίκησης και Προσωπικού, η οποία εκ-
δόθηκε μετά την ψήφιση από τη Βουλή

των Αντιπροσώπων και τη δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα του περί Δημόσιας Υπη-
ρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017
(Ν.148(1)/2017) και του περί Δημόσιας Υπη-
ρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του
2017 (Ν.151(1)/2017), αναφέρει ότι έχουν
προκύψει αλλαγές αναφορικά με την πολι-
τική για την ιδιωτική απασχόληση δημόσιων
υπαλλήλων, καθώς και για την κατοχή από
αυτούς ενδιαφέροντος σε εταιρείες.

Οι αλλαγές που προέκυψαν από τη ψή-
φιση της νέας νομοθεσίας είναι οι ακόλου-
θες:

(α) Η αρμοδιότητα εξέτασης αιτήσεων δη-
μόσιων υπαλλήλων για μερική ιδιωτική απα-
σχόληση μεταφέρθηκε από τον Υπουργό Οι-
κονομικών στον Υπουργό Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι
αιτήσεις θα εξετάζονται σύμφωνα με όρους
και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται ότι

η απασχόληση αυτή δεν επηρεάζει την εκτέ-
λεση των δημοσιοϋπαλληλικών καθηκόντων
του αιτητή. Αναμένεται σύντομα η κυκλο-
φορία ειδικής εγκυκλίου από το Υπουργείο
Εργασίας επί του θέματος.

(β) Καθορίστηκε ότι δεν επιτρέπεται σε
δημόσιο υπάλληλο να συμμετέχει στη διοί-
κηση οποιασδήποτε δημόσιας εταιρείας ή να
κατέχει μετοχές σε τέτοια εταιρεία που να
του προσδίδουν δικαίωμα για έλεγχο, ή
άσκηση διοίκησης σε αυτή.

Αναφορικά με το δικαίωμα κατοχής από
δημόσιους υπαλλήλους μετοχών σε δημό-
σιες εταιρείες αναφέρεται ότι ισχύει ο περιο-
ρισμός που καθορίστηκε με την Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1169
και ημερ. 17.9.1999, που προβλέπει ότι ο
αριθμός των μετοχών που δικαιούνται να
αποκτούν δημόσιοι υπάλληλοι σε δημόσια
εταιρεία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του
μετοχικού της κεφαλαίου. 

Σ' ότι αφορά, τέλος, στο θέμα της συμμε-
τοχής δημόσιου υπαλλήλου στη διοίκηση
οποιασδήποτε μη δημόσιας εταιρείας ή συ-

νεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής
φύσης ή για την κατοχή μετοχών ή άλλο
συμφέρον σε τέτοια εταιρεία/επιχείρηση,
αναφέρεται ότι η ισχύουσα πολιτική δεν δια-
φοροποιείται. Κρίνεται, ωστόσο, αναγκαίο
να διευκρινιστεί ότι τα σχετικά αιτήματα θα
πρέπει να διαβιβάζονται στο Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού για εξέταση
και υποβολή στον Υπουργό Οικονομικών για
απόφαση από την αρμόδια αρχή του υπαλ-
λήλου, συνοδευόμενα από το ιδρυτικό έγ-
γραφο και καταστατικό της εταιρείας/επιχεί-

ρησης, πρόσφατο πιστοποιητικό μετόχων σε
περίπτωση υφιστάμενης εταιρείας, καθώς
και πληροφόρηση για τις τρέχουσες δρα-
στηριότητες της εταιρείας/επιχείρησης. Η οι-
κεία αρμόδια αρχή θα πρέπει να διαβιβάζει
το αίτημα του υπαλλήλου μαζί με τις από-
ψεις της ως προς το κατά πόσο η χορήγηση
της αιτούμενης άδειας είναι συμβατή με την
εκτέλεση των δημοσιοϋπαλληλικών του κα-
θηκόντων, λαμβάνοντας υπόψη και τα προ-
αναφερθέντα έγγραφα/πληροφορίες. n

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ιδιωτική απασχόληση 
και τη συμμετοχή σε εταιρείες

Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατι-
κών Ενισχύσεων σε συνεργασία με την
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκη-

σης διοργανώνουν την Τρίτη,   19 Δεκεμ-
βρίου 2017 εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα
«Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαι-
σίου των κρατικών ενισχύσεων με έμφαση
στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό», με
ομιλητή τον Δρ. Φαίδωνα Νικολαΐδη, καθη-
γητή στο Κολέγιο της Ευρώπης (Bruges) και
στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ. Η εκπαι-
δευτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
από τις 08:30 μέχρι τις 16:30.

Στην εκπαιδευτική ημερίδα θα αναλυθούν,

μεταξύ άλλων, οι βασικές πτυχές του εκσυγ-
χρονισμού των κανόνων των κρατικών ενι-
σχύσεων, η έννοια της κρατικής ενίσχυσης,
οι κοινές αρχές αξιολόγησης της συμβατό-
τητας των κρατικών ενισχύσεων και το σύ-
στημα ελέγχου. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί
στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό και σε
ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των κα-
νόνων των κρατικών ενισχύσεων.

Η εκπαιδευτική ημερίδα απευθύνεται σε
δημόσιους λειτουργούς καθώς και σε στε-
λέχη του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να
ενημερωθούν για το ενωσιακό κανονιστικό
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. n

Την ερχόμενη Τρίτη εκπαιδευτική ημερίδα
του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται
στα επαρχιακά γραφεία εργασίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέρ-

γων στο τέλος Νοεμβρίου 2017, έφτασε τα
33.780 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορ-
θωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία
δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο
2017 μειώθηκε στα 31.045 πρόσωπα σε σύγ-
κριση με 31.497 τον προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2016
σημειώθηκε μείωση 6.866 προσώπων ή
16,9% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς
των κατασκευών (μείωση 1.272 ανέργων),
του εμπορίου (μείωση 1.245), της δημόσιας
διοίκησης (μείωση 859), των χρηματοπιστω-
τικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων
(μείωση 661), της μεταποίησης (μείωση 590),
των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μεί-

ωση 397) και στους νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας (μείωση 728).  

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που
αποτείνονται στα επαρχιακά και τοπικά γρα-
φεία εργασίας του Τμήματος Εργασίας για
εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως
άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι
ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να ανα-
ζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα
άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε
μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση ερ-
γασίας. 

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων
δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι,
άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική
απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα
οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη
περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη. n

Η ανεργία το Νοέμβριο

Εγγραφείτε στο TAXISnet
για τη δήλωση Φορολογίας 2017
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Από το Προφίλ Υγείας 2017 της Κύ-
πρου που δημοσιοποιήθηκε από τον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργα-

σίας και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ και το Ευρω-
παϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα
Υγείας και τις Πολιτικές των Κρατών Μελών
της ΕΕ παραθέτουμε το κεφάλαιο για το ση-
μερινό σύστημα Υγείας  για τη χώρα μας. 

Τα Προφίλ Υγείας των κρατών μελών της
ΕΕ είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας
του ΟΟΣΑ και του Ευρωπαϊκού Παρατηρη-
τηρίου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες
που περιέχουν τα προφίλ των κρατών μελών
βασίζονται κυρίως σε επίσημα στατιστικά

στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη
στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Euro-
stat και τον ΟΟΣΑ. Περιλαμβάνουν επίσης
δεδομένα υγείας που προέρχονται από το Ιν-
στιτούτο Μέτρησης και Αξιολόγησης της
Υγείας ΙΗΜΕ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρό-
ληψης και Ελέγχου Νόσων ECDC,  τις έρευ-
νες για υγειονομικές συμπεριφορές παιδιών
σχολικής ηλικίας  HBSC και τον Παγκόσμιο

Οργανισμό Υγείας  WHO.     
Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας λει-
τουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον
άλλο

Το σύστημα υγείας στην Κύπρο αποτελεί-
ται από δύο παρόμοιου μεγέθους τομείς, τον
δημόσιο και τον ιδιωτικό. Όλες σχεδόν οι εκ-
φάνσεις του δημόσιου συστήματος —προ-
γραμματισμός, οργάνωση, διοίκηση και νο-
μοθέτηση— χαρακτηρίζονται από μεγάλο
βαθμό συγκέντρωσης, ενώ ο ιδιωτικός το-
μέας είναι κατακερματισμένος.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει διαχωρι-
σμός αγοραστή–παρόχου στον δημόσιο
τομέα, καθώς οι εγκαταστάσεις χρηματοδο-

τούνται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας
και οι πάροχοι είναι έμμισθοι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι. Βάσει του προτεινόμενου νέου εθνι-
κού συστήματος υγείας (βλ. πλαίσιο 1), θα
υπάρχει ένας αγοραστής (ο Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας), ένας αυτόνομος δημό-
σιος πάροχος και αρκετοί ιδιωτικοί πάροχοι,
οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνά-
πτουν συμβάσεις με τον Οργανισμό Ασφά-

λισης Υγείας. Σχέσεις αγοραστή–παρόχου
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπάρ-
χουν και στο υφιστάμενο σύστημα σε περιο-
ρισμένη όμως βάση, στο πλαίσιο των οποίων
ο πρώτος αγοράζει υπηρεσίες, από ιδιώτες
παρόχους τις οποίες πληρώνει κατά πράξη.
Το επίπεδο των δαπανών υγείας της Κύ-
πρου είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ

Γενικά, οι συνολικές δαπάνες υγείας ως
ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν ή παρέμειναν
σταθερές από το 2004, στοιχείο, ωστόσο, που
δεν αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του
ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτι-
κής κρίσης, η οποία συνοδεύτηκε και από
συγκριτικά μικρότερη μείωση των δαπανών
υγείας. Το 2015 οι συνολικές δαπάνες υγείας
ανά κάτοικο ήταν 1592 EUR ετησίως (μετά
από προσαρμογή για να ληφθούν υπόψη οι

διαφορές στην αγοραστική αξία), κινούμε-
νες σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα προ
της χρηματοπιστωτικής κρίσης και αρκετά
χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το υφιστάμενο δημόσιο σύστημα χρημα-
τοδοτείται μέσω της γενικής φορολογίας,
αλλά δεν προσφέρει καθολική κάλυψη. Οι
δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό των συνολι-
κών δαπανών υγείας που ανήλθαν σε 42,6 %
το 2015 ήταν οι χαμηλότερες στην ΕΕ. Από
την ένταξή της στην ΕΕ το 2004, η Κύπρος
διαθέτει κάθε έτος μικρότερο ποσοστό του
κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία (7,1
% των συνολικών δημόσιων δαπανών το

2015) από κάθε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
Η πλειονότητα των ιατρών εργάζεται
στον ιδιωτικό τομέα

Στην Κύπρο δεν γίνεται πρόβλεψη ή προ-
γραμματισμός όσον αφορά το υγειονομικό
δυναμικό. Η πλειονότητα των ιατρών, των
οδοντιάτρων και των φαρμακοποιών εργά-
ζεται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αντίθετα η
πλειονότητα των νοσηλευτών απασχολείται
στον δημόσιο τομέα. Ο αριθμός των ιατρών
αυξάνεται κάθε έτος από το 2006, και το
2015 υπήρχαν 3,6 ιατροί για κάθε 1000 κα-
τοίκους, αναλογία που συμπίπτει με τον
μέσο όρο της ΕΕ. Η προσφορά ιατρών και
φαρμακοποιών αναμένεται να αυξηθεί δεδο-
μένου ότι τα πανεπιστήμια της χώρας ξεκί-
νησαν πρόσφατα να προσφέρουν τα πρώτα
τους προγράμματα σπουδών ιατρικής και

φαρμακευτικής.
Πρόσφατα επίσης αυξήθηκε ο αριθμός των

πτυχιούχων νοσηλευτών λόγω της προσφο-
ράς νέων προγραμμάτων σπουδών νοση-
λευτικής σε τέσσερα πανεπιστήμια της
χώρας. Παρ’ όλ’ αυτά, το 2015 ο αριθμός των
νοσηλευτών ανά 1000 κατοίκους (5,2) ήταν
ακόμη αρκετά χαμηλότερος από τον μέσο
όρο της ΕΕ και η αναλογία 1,5 νοσηλευτών
για κάθε ιατρό ήταν μεταξύ των χαμηλότε-
ρων στην ΕΕ.

Στο επόμενο στοιχεία για την αποτελεσμα-
τικότητα και προσβασιμότητα.

Το σύστημα υγείας της Κύπρου κατά τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ
Πλαίσιο 1. Επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση εισαγωγής νέου εθνικού συ-
στήματος Υγείας

Φωνές υπέρ της ριζικής μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας ώστε να διασφαλίζεται
καθολική κάλυψη φροντίδας ακούγονταν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Παρά
το ότι ο σχετικός νόμος για το νέο εθνικό σύστημα υγείας ψηφίστηκε από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων το 2001 και παρά την σύσταση και λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλι-
σης Υγείας, ο οποίος επιφορτίστηκε με τη διοίκηση του νέου συστήματος, η πλήρης υλο-
ποίηση του νόμου καθυστερεί διαρκώς λόγω, μεταξύ άλλων, αβεβαιότητας όσον αφορά
το κόστος, τα ποσοστά εισφορών, την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των δημό-
σιων νοσοκομείων και την εμπλοκή ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Τα κόμματα του
Κοινοβουλίου και ο Πρόεδρος κατέληξαν εν τέλει σε συμφωνία επί του προγράμματος
και του χρονοδιαγράμματος των μεταρρυθμίσεων τον Ιούλιο του 2016 και έναν χρόνο
αργότερα ακολούθησε η κοινοβουλευτική έγκριση. Η υλοποίηση του νέου συστήματος
υγείας αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως το 2020.

Στόχος των μεταρρυθμίσεων είναι η δημιουργία ενός αυτόνομου οργανισμού υγείας, η
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η εγκαθίδρυση ενός
εθνικού συστήματος υγείας, στο πλαίσιο του οποίου ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα
είναι ο μοναδικός αγοραστής.
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Ηπρόληψη της οποιασδήποτε ασθέ-
νειας είναι πάντοτε προτιμότερη απ’
τη θεραπεία της. Για το λόγο αυτό, η

πρόληψη πρέπει να είναι ο στόχος όχι μόνο
των γιατρών, αλλά κυρίως και των ασθενών.
Αυτός είναι και ο στόχος της Προληπτικής
Οδοντιατρικής: Η προφύλαξη της υγείας
των δοντιών και του στόματος. O σκοπός
του άρθρου αυτού είναι η ενημέρωση για
τους διάφορους τρόπους πρόληψης παθολο-
γικών καταστάσεων, κατά την περίοδο ανά-
πτυξης της παιδικής οδοντοφυΐας.

Η τερηδόνα κι ο μηχανισμός δράσης της:   
Η τερηδόνα είναι μια μικροβιακή νόσος

που προκαλείται από πολλούς παράγοντες.
Οι τρείς βασικοί παράγοντες που ευθύνον-
ται και συνυπάρχουν στο σχηματισμό της τε-
ρηδόνας είναι: 

Τα μικρόβια της τερηδόνας που ζουν στο
στόμα μας (πχ οι Στρεπτόκοκκοι Μιούτανς /
Streptococcus Mutans).

Η διατροφή: Τα μικρόβια αυτά, για να

δράσουν, ενώνονται με τροφές που περιέ-
χουν ζάχαρη και άμυλο. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα την παραγωγή οξέων, τα οποία αντι-
δρούν με την αδαμαντίνη του δοντιού. 

Ο ξενιστής: Σε αυτή την περίπτωση, ο ξε-
νιστής είναι η αδαμαντίνη (δηλ. το σμάλτο)
του δοντιού. Η αδαμαντίνη προσβάλλεται
από τα οξέα που δημιουργούνται με την αν-
τίδραση των μικροβίων της τερηδόνας και
τη ζάχαρη ή το άμυλο των τροφών. Με τον
τρόπο αυτό, τα οξέα αφαιρούν το ασβέστιο
από τα δόντια, τα οποία γίνονται ακόμη πιο
επιρρεπή στη δράση της τερηδόνας. 
Προληπτική Οδοντιατρική:

Οι βασικοί τρόποι Προληπτικής Οδοντια-
τρικής στα παιδιά είναι το σωστό καθημε-
ρινό βούρτσισμα, η φθορίωση, οι προληπτι-
κές καλύψεις (επικαλύψεις σχισμών και
οπών) και η αποτρύγωση (δηλ. ο καθαρισμός
από οδοντίατρο) των δοντιών.

Βούρτσισμα δοντιών: Πόσο συχνά και με
πόση οδοντόκρεμα;

Το βούρτσισμα ξεκινά με την ανατολή του
πρώτου παιδικού δοντιού (6 μηνών) ή το αρ-
γότερο στην ηλικία του ενός έτους, αφού με
την εμφάνιση του πρώτου δοντιού (ξενιστή)
στο στόμα, έρχεται κι η εμφάνιση της τερη-

δόνας, όπως αναφέρεται και πιο πάνω. Σύμ-
φωνα με μελέτες, όταν ξεκινά το βούρτσισμα
νωρίς, προλαμβάνεται η αύξηση των μικρο-
βίων της τερηδόνας, χωρίς αυτά να γίνουν
παθογόνα στο περιβάλλον του στόματος.
Οπόταν, τα μικρόβια της τερηδόνας διατη-
ρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τόσο στην παι-
δική ηλικία, όσο κι όταν τα παιδιά μας γίνουν
ενήλικες. 

Μετά από συμβουλή οδοντιάτρου, θα
ήταν σωστό τα παιδιά μας να χρησιμοποιούν
την κατάλληλη δόση οδοντόκρεμας, με την
ανάλογη περιεκτικότητα φθορίου. Καλό θα
ήταν επίσης να βουρτσίζουμε, ή να επιβλέ-
πουμε το βούρτσισμα των παιδιών μας, μέχρι
και την ηλικία των 8 ετών.  Η συχνότητα
βουρτσίσματος είναι 2 φορές την ημέρα
(πρωί και βράδυ), χωρίς να υπάρχει ανησυχία
σε περίπτωση κατάποσης της οδοντόκρεμας
(χωρίς να τη φτύσει το παιδί), εφόσον η πο-
σότητα είναι επίσης τόσο μικρή που δεν βλά-
πτει καθόλου. 

Φθορίωση:
Η φθορίωση είναι η τοπική εφαρμογή

υψηλών δόσεων φθορίου (10 –12.000 ppm
F) σε μορφή ζελέ ή βερνικιού που έχει γεύση
φρούτων, για να είναι εύληπτα από τα παι-

διά. Η διαδικασία αυτή γίνεται από τον
οδοντίατρο, ο οποίος τοποθετεί το ζελέ φθο-
ρίου σε ειδικά δισκάρια για την άνω και κάτω
γνάθο, τα οποία εφαρμόζονται και παραμέ-
νουν στο στόμα για περίπου 4 λεπτά. 

Είναι μία διαδικασία που γίνεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα (κάθε 3-6 μήνες) και
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των μικρο-
βίων της τερηδόνας μέχρι και 45%!

Καλό θα ήταν να σημειώσουμε πως το
φθόριο είναι ένα ιχνοστοιχείο που συμβάλ-
λει σημαντικά στη δημιουργία υγιών δον-
τιών. Το φθόριο δρα περιορίζοντας τη μεί-
ωση του ασβεστίου (η οποία προκαλείται
από την τερηδόνα) από τα δόντια και ταυ-
τόχρονα αυξάνει την απορρόφηση ασβε-
στίου στα δόντια. Επίσης μειώνει τον πολ-
λαπλασιασμό των μικροβίων και κάνει τα
δόντια πιο σκληρά και ανθεκτικά.

Προληπτικές καλύψεις:
Οι προληπτικές καλύψεις οπών και σχι-

σμών είναι λευκά ή διαφανή επιχρίσματα
(sealants) που τοποθετούνται και επικολ-
λούν στις μασητικές επιφάνειες των γομφίων
(μασητήρων), παρέχοντας έτσι ένα φραγμό
μεταξύ του δοντιού και των μικροβίων. Έτσι
αποτρέπουν τη συσσώρευση τροφικών υπο-
λειμμάτων και επομένως τη δημιουργία τε-
ρηδόνας στις περιοχές αυτές. Τα sealants επί-
σης απελευθερώνουν φθόριο, προστατεύον-
τας περεταίρω τα δόντια από τερηδονισμό.

Ο λόγος για τον οποίο οι καλύψεις αυτές
τοποθετούνται στους μόνιμους γομφίους,

είναι η ανατομία και η οπίσθια θέση των δον-
τιών αυτών. Παρουσιάζουν βαθιές και πολυ-
σχιδείς αύλακες που συγκρατούν εύκολα μι-
κρόβια και είναι δύσκολο να καθαριστούν
κατά την διάρκεια του βουρτσίσματος, κα-
τατάσσοντας έτσι τους γομφίους στην κατη-
γορία των δοντιών που είναι πιο ευάλωτα
στον τερηδονισμό. n

Πρόληψη για την υγεία των δοντιών στην παιδική ηλικία
Δωρεάν εξέταση και καθαρισμός δοντιών

Για 25 μέλη της ΠΑΣΥΔΥ
Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.  
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη συν. Νάσω Κασουλίδου 
στο τηλ. 22844457).

Δρ. Λυσιμάχη Σολομωνίδου 
Οδοντιατρική Κλινική ‘Cyprus Dental and Implant Clinic’
Οδός: Γωνία Κυριάκου Μάτση 34 & Κρατίνου 7, 
1ος Όροφος, Διαμ. 3, Αγ. Ομολογητές, Λευκωσία.

Δρ. Λυσιμάχη Σολομωνίδου
Χειρούργος Οδοντίατρος, DMD
Απόφοιτη Πανεπιστημίου Debrecen,
Ουγγαρίας
e-mail: lysimachi.s@gmail.com

Το Τμηματικό Συμβούλιο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Λεμεσού
σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά 

των Δημοσίων Υπαλλήλων, στο Μέγαρο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Λεμεσού
το  Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, 15:00 μ.μ – 18:00 μ.μ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Βοήθεια στον Αη Βασίλη»
Έναρξη  3:15μ.μ - 4:15μ.μ

και
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 3:00μ.μ - 6:00μ.μ

Είσοδος :  ΕΛΕΥΘΕΡΗ !!!  Συμμετοχές μέχρι 11/12/2017
Γιώργος Σοφοκλέους 99434677
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η πρόταση για μεταρρύθμιση 
της ευρωζώνης

Νέοι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα
Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, σε συνέχεια της συμφωνίας που

είχε επιτευχθεί σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Συμβουλίου και της
Κομισιόν, ενέκρινε τον νέο κανονισμό, ο οποίος εκσυγχρονίζει
τους υφιστάμενους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με την παραγωγή
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. 

Οι νέοι κανόνες, που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιουλίου 2021,
αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της παραγωγής μέσω της εξασφά-
λισης θεμιτού ανταγωνισμού για τους γεωργούς και τους φορείς εκμετάλλευσης, της πρό-
ληψης της απάτης και των αθέμιτων πρακτικών και της τόνωσης της εμπιστοσύνης των κα-
ταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα. Ο νέος κανονισμός θα διευκολύνει τους μικρούς καλ-
λιεργητές να στρέφονται στα βιολογικά προϊόντα, αφού θα μπορούν πλέον να κάνουν και
ομαδική πιστοποίηση, που θα γίνεται ευκολότερα και με μικρότερο κόστος.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της απόφασης είναι ότι πλέον τα εισαγόμενα βιολογικά προ-
ϊόντα θα πρέπει να πληρούν το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή. Επι-
πλέον, στις εμπορικές συμφωνίες που θα υπογράφει η Ε.Ε. με τρίτες χώρες θα περιλαμβά-
νεται και η βιολογική παραγωγή, γεγονός που θα διευκολύνει τις κοινοτικές εξαγωγές.

Ειδικότερα, ο κανονισμός που συμφωνήθηκε έπειτα από 3 χρόνια διαπραγματεύσεων με-
ταξύ των κρατών-μελών:

- Θα ενισχύσει τη νομική σαφήνεια και θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρω εναρμόνιση
και απλούστευση των κανόνων παραγωγής.

- Θα τονώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω της ενίσχυσης του συστήματος
ελέγχου. 

- Θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής ώστε να καλύ-
πτεται μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων.

- Θα στηρίξει τους μικροκαλλιεργητές, καθιερώνοντας ένα νέο σύστημα ομαδικής πιστο-
ποίησης. 

- Θα παράσχει μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά τα φυτοφάρμακα. 
Σύμφωνα με τα κοινοτικά στοιχεία, οι βιολογικές καλλιέργειες έχουν υπερδιπλασιαστεί

κατά την τελευταία δεκαετία, δεδομένου ότι κάθε χρόνο 500.000 εκτάρια γης μετατρέπον-
ται σε εκτάσεις βιολογικής παραγωγής.

Μετά την έγκριση, ο εκπρόσωπος της Ειδική Επιτροπή Γεωργίας θα αποστείλει επιστολή
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου, στην οποία θα αναφέρει ότι εφόσον το Σώμα εγκρίνει στη σύ-
νοδο ολομέλειας το συμβιβαστικό κείμενο (όπως εγκρίθηκε από την ΕΕΓ), το Συμβούλιο θα
εγκρίνει το ίδιο κείμενο σε πρώτη ανάγνωση, χωρίς τροποποιήσεις. n

Το πολυαναμενόμενο σχέδιο μεταρρύθμισης
της ευρωζώνης, προμετωπίδα του οποίου είναι η
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, παρουσίασε και
επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτρπή. Πέραν του ΕΝΤ,
η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία θέσης ευ-
ρωπαίου υπουργού Οικονομικών, μηχανισμούς
διατήρησης επενδύσεων σε περιόδους δημοσιο-
νομικών κρίσεων καθώς επίσης και νέα δημο-

σιονομικά εργαλεία για τη στήριξη των κρατών – μελών.
Ο οδικός χάρτης που παρουσίασε η Κομισιόν έχει ορίζοντα το 2025 και στοχεύει στην αύ-

ξηση της «ενότητας, της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας της Οικο-
νομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης».

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ υποστήριξε πως μετά από
χρόνια κρίσης «είναι πλέον καιρός να πάρουμε το μέλλον της Ευρώπης στα χέρια μας. Η ση-
μερινή ισχυρή οικονομική ανάπτυξη μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, για
να διασφαλίσουμε ότι η Οικονομική και Νομισματική μας Ένωση είναι πιο ενωμένη, πιο απο-
τελεσματική και πιο δημοκρατική, και ότι αναλαμβάνει δράση προς όφελος όλων των πολιτών
μας».

Η δέσμη μέτρων που προτείνεται περιλαμβάνει τέσσερις πρωτοβουλίες, με πιο σημαίνουσα
τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θα λειτουργεί ως δανειστής
έσχατης ανάγκης για τα κράτη – μέλη της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν κρίσεις:

Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (ΕΝΤ), το οποίο θα εδράζεται στο νομικό πλαίσιο της
ΕΕ και θα βασίζεται στην καθιερωμένη δομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(ESM) 

Ενσωμάτωση των ουσιωδών διατάξεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονι-
σμό και τη Διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλ-
ληλη ευελιξία που προβλέπεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και έχει προσ-
διοριστεί από την Επιτροπή από τον Ιανουάριο του 2015.

Νέα δημοσιονομικά μέσα για μια σταθερή ζώνη του ευρώ εντός του πλαισίου της Ένωσης
που προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν ορισμένοι δημοσιονο-
μικοί μηχανισμοί, ουσιαστικοί για τη ζώνη του ευρώ και το σύνολο της ΕΕ.

Ευρωπαίος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος θα έχει ρόλο αντιπροέδρου
της Επιτροπής και προέδρου της Ευρωομάδας. Εάν επιτευχθεί κοινή συμφωνία σχετικά με
τον ρόλο του υπουργού οικονομικών έως τα μέσα του 2019, θα είναι δυνατή η δημιουργία
αυτής της θέσης στο πλαίσιο της σύνθεσης της επόμενης Επιτροπής. n

Συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων
για «ψευδείς ειδήσεις»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση
σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση
στο διαδίκτυο και συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων υψη-
λού επιπέδου, η οποία εκπροσωπεί τα πανεπιστήμια, τις δια-
δικτυακές πλατφόρμες, τα μέσα ενημέρωσης και τις οργανώ-
σεις της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με σχετική ανα-

κοίνωση.
Το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, καθώς και τα αποτελέσματα της

δημόσιας διαβούλευσης, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ σχετικά
με τον τρόπο αντιμετώπισης της διάδοσης ψευδών ειδήσεων, η οποία θα παρουσιαστεί την
άνοιξη του 2018.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Η ελευθερία
λήψης και διάδοσης πληροφοριών, καθώς και η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας κατο-
χυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ζούμε σε μια εποχή όπου η
ροή των πληροφοριών και της παραπληροφόρησης έχει καταστεί σχεδόν ανεξέλεγκτη. Γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να δώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες τα εργαλεία για τον
εντοπισμό των ψευδών ειδήσεων, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο και τη δια-
χείριση των πληροφοριών που λαμβάνουν».

Η Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, δή-
λωσε τα εξής: «Η δράση μου επικεντρώνεται στην προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών
για ποιοτικές πληροφορίες που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των δημοκρατιών μας. Θέλω να
έχω μια ανοιχτή και ευρεία συζήτηση σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις προκειμένου να αντι-
μετωπίσουμε το περίπλοκο αυτό φαινόμενο και να υπερβούμε τις προκλήσεις που έχουμε
ενώπιον μας».

Οι πολίτες, οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί
(ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, έντυπα μέσα, τα πρακτορεία ειδήσεων, τα διαδικτυακά μέσα ενη-
μέρωσης και οι φορείς εξακρίβωσης των γεγονότων), οι ερευνητές και οι δημόσιες αρχές,
καλούνται όλοι να εκφράσουν τις απόψεις τους στη δημόσια διαβούλευση έως τα μέσα Φε-
βρουαρίου. Η διαβούλευση θα συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τις δράσεις που θα μπο-
ρούσαν να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να δοθούν στους πολίτες αποτελεσμα-
τικά μέσα για να εντοπίζουν τις αξιόπιστες και επαληθευμένες πληροφορίες, καθώς και για
να προσαρμόζονται στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων είναι ανοικτή έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Η ομάδα
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου αναμένεται να αρχίσει τις εργασίες της, οι οποίες θα
διαρκέσουν πολλούς μήνες, τον Ιανουάριο του 2018. n

Erasmus+: άλλη μία χρονιά ρεκόρ 
Καθώς οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 30ή

επέτειο του προγράμματος Erasmus φτάνουν στο
τέλος τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκ-
θεση σχετικά με τα επιτεύγματα του προγράμματος
Erasmus+ το 2016. Η έκθεση για το πρόγραμμα Era-
smus+ επιβεβαιώνει τον βασικό ρόλο που διαδρα-

μάτισε το πρόγραμμα για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικότερης Ευρώπης, ενωμένης γύρω
από κοινές ευρωπαϊκές αξίες.

Η ΕΕ, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του Erasmus+ κατά 7,5 % σε σύγκριση με το προ-
ηγούμενο έτος, επένδυσε το ποσό ρεκόρ των 2,27 δισ. EUR για τη στήριξη 725 000 Ευρω-
παίων με υποτροφία κινητικότητας για σπουδές, κατάρτιση, διδασκαλία, εργασία ή εθελον-
τισμό στο εξωτερικό. Έτσι, συνολικά επωφελήθηκαν πάνω από 2 εκατ. άτομα από την έναρξη
του τρέχοντος προγράμματος το 2014. Το 2016, το πρόγραμμα επένδυσε επίσης σε 21 000
έργα στα οποία συμμετείχαν 79 000 οργανισμοί εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας -δη-
λαδή σημειώθηκε αύξηση 15 % σε σύγκριση με το 2015.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το Erasmus+ είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει
τον στόχο του για στήριξη του 3,7 % των νέων της ΕΕ μεταξύ του 2014 και του 2020. Απο-
δεικνύουν, επίσης, ότι το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σε μια ανοιχτή Ευ-
ρώπη στην οποία η μαθησιακή κινητικότητα θα είναι ο κανόνας, όπως αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση της Επιτροπής που συζητήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στο Γκέτεμποργκ της Σουη-
δίας, στις 17 Νοεμβρίου.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 το Erasmus+ έδωσε τη δυνατότητα στα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποστείλουν και να υποδεχτούν 330 000 φοιτητές και πανε-
πιστημιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 26 000 ανταλλαγών με χώρες-εταίρους. Η
Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία ήταν οι τρεις κύριες χώρες αποστολής, ενώ η Ισπανία, η Γερ-
μανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι τρεις δημοφιλέστερες χώρες υποδοχής.

Η έκθεση δείχνει επίσης πώς το Erasmus+ συνέβαλε στην αντιμετώπιση ευρύτερων κοι-
νωνικών προκλήσεων το 2016. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για δράσεις που στοχεύουν στην
προαγωγή της κοινωνικής συμπερίληψης και εξασφαλίζουν ότι οι νέοι αποκτούν κοινωνικές,
πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες και μαθαίνουν να σκέπτονται με κριτικό πνεύμα:

Η Επιτροπή κάλεσε τη γενιά Erasmus+ να συμμετάσχει στη συζήτηση και δημιούργησε
τον τόπο συνάντησης της γενιάς Erasmus+ στο διαδίκτυο. Οι συζητήσεις αυτές κατέληξαν
σε 30 συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει το Erasmus+ «μεγαλύτερο πρόγραμμα»
με «μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μέλλον της Ευρώπης». n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Μέι: Νέο αίσθημα αισιοδοξίας 
για την πορεία του Brexit

Ο συμβιβασμός που επετεύχθη την Παρασκευή μεταξύ της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και του Ηνωμένου Βασίλειου, όσον αφορά στους
όρους του διαζυγίου τους γέννησε «ένα νέο αίσθημα αισιοδοξίας»
για την δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη
μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Λονδίνου και των Βρυξελ-
λών, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τερέζα Μέι.

«Βεβαίως πρόκειται για μια προσωρινή συμφωνία που νομικά δεν είναι δεσμευτική έως
ότου κλείσουν όλα», αναμένεται να πει η Μέι ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων, σύμ-
φωνα με απόσπασμα ομιλίας της που δημοσιοποίησε η πρωθυπουργός. «Όμως πιστεύω ότι
τώρα υπάρχει ένα νέο αίσθημα αισιοδοξίας στις συνομιλίες», προσθέτει. 

Η Μέι σημειώνει επίσης στην ομιλία της αυτή ότι αναμένει «με σθεναρότητα» ότι ο συμ-
βιβασμός αυτός θα επικυρωθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κατά την
ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου, προκειμένου να
μπορέσουν να επικεντρωθούν στη συνέχεια στην οικοδόμηση «νέων φιλόδοξων οικονομι-
κών σχέσεων και σχέσεων ασφάλειας» μεταξύ του Λονδίνου και της ΕΕ.

Η συμφωνία προβλέπει καταβολή από τη Βρετανία ποσού 40 μέχρι 45 δισεκατομμυρίων
ευρώ για τη ρύθμιση των λογαριασμών της με την ΕΕ, τη διατήρηση των δικαιωμάτων των
εκατέρωθεν απόδημων πολιτών και την εγγύηση ότι θα παραμείνουν ανοιχτά τα σύνορα
ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. n

Mήνυμα σε επενδυτές έστειλε 
από τη Ν. Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος

Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ήταν ο
κεντρικός ομιλητής  στο «19ο Ετήσιο Capital Link Investin
Greece Forum». Σε ομιλία του, επεσήμανε ότι το 2018 ση-
ματοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από μια μακρά περίοδο
προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μια σειρά δεδομένων τα
οποία υποστηρίζουν το επιχείρημα της οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση και τα
προγράμματα, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα: την επιτυχή πρόσβαση της χώρας στις
αγορές κεφαλαίων, τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού, την αύξηση στο σχηματισμό παγίου
κεφαλαίου και στις ιδιωτικές δαπάνες, τη βελτίωση στις εξαγωγές.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης τόσο στους κα-
ταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις. Ο κ. Τσακαλώτος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μειού-
μενη τάση στην ανεργία, η οποία αποτελεί ισχυρό μήνυμα της σταθερά βελτιούμενης τάσης
στην ανάπτυξη, αποδίδοντας αυτές τις θετικές προοπτικές στη βελτίωση της πίστης στη
βιωσιμότητα των ελληνικών δημόσιων οικονομικών και στην εισαγωγή ενός ευρέος φά-
σματος μεταρρυθμίσεων που ανασχημάτισαν την ελληνική οικονομία.

Ο υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει εφαρμογή πολιτικών που βελτιώ-
νουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και η χρηματοδότηση σε τομείς οικονομικής δραστη-
ριότητας. n

ΕΕ: Είκοσι πέντε χώρες-μέλη ενισχύουν
τη στρατιωτική συνεργασία τους

Είκοσι πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισαν επισήμως
μια πρωτόγνωρη στρατιωτική συνεργασία, για να αναπτύξουν
εξοπλισμούς και όπλα και να διευκολύνουν τη διεξαγωγή επιχει-
ρήσεων στο εξωτερικό, με δεδηλωμένη φιλοδοξία να προωθήσουν
την Ευρώπη της Άμυνας. 

Μόνο η Μάλτα, η Δανία και η Βρετανία δεν συμμετέχουν σε
αυτήν τη «μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία» στην άμυνα, η οποία συνδυάζεται με έναν κα-
τάλογο 17 προγραμμάτων που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στους επόμενους μήνες.

Ανάμεσα στα προγράμματα αυτά είναι η δημιουργία ενός «πυρήνα απάντησης στις κρί-
σεις» που θα επιταχύνει την ανάπτυξη στρατευμάτων, όταν η Ένωση διεξάγει μια επείγουσα
στρατιωτική επιχείρηση -ένα πρόγραμμα που προωθεί η Γερμανία-, ή η ανάπτυξη κοινών
«ραδιολογισμικών», ώστε να επιτραπεί στα στρατεύματα των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών
να επικοινωνούν ευκολότερα στο πεδίο, την οποία προωθεί η Γαλλία.

Πολλές χώρες θέλουν ευρωπαϊκή ιατρική διοίκηση που θα επιτρέψει την καλύτερη δια-
χείριση ορισμένων σπάνιων ιατρικών πόρων και εξοπλισμών για υποστήριξη εξωτερικών
επιχειρήσεων της ΕΕ ή την ανάπτυξη ενός υποβρύχιου ρομπότ εντοπισμού ναρκών.

Μετά την αποτυχία να δημουργηθεί πριν από 60 χρόνια μια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άμυ-
νας, οι Ευρωπαίοι ουδέποτε κατάφεραν να προχωρήσουν στον τομέα αυτόν, καθώς οι πε-
ρισσότερες χώρες θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο σε κάτι που θεωρούν ότι εξαρτάται αυ-
στηρά από την εθνική κυριαρχία. n

Κατά της μεταρρύθμισης Τραμπ 
οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης

Εναντίον της φορολογικής μεταρρύθμισης που προωθεί η κυ-
βέρνηση Τραμπ στράφηκαν οι  πέντε ισχυρότερες οικονομίες της
Ε.Ε., εκφράζοντας ενδοιασμούς για διατάξεις που ενδέχεται να
αντίκεινται στους διεθνείς κανόνες ελεύθερου εμπορίου.

Σε επιστολή τους οι υπουργοί Οικονομικών της Γαλλίας, της
Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας στον

Αμερικανό ομόλογό τους Στίβεν Μνούτσιν επισήμαναν ότι η προωθούμενη φορολογική με-
ταρρύθμιση αντίκειται στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και σε συμ-
φωνίες που έχουν υπογραφεί για την αποφυγή διπλής φορολόγησης μεταξύ δύο χωρών. 

«Ορισμένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη φορολογική μεταρρύθμιση ενδέχεται
να έχουν σοβαρές ως προς το διεθνές εμπόριο επιπτώσεις», αναφέρεται στην επιστολή. Ση-
μειώνεται ότι η προσπάθεια των μελών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να προωθήσουν με-
ταρρυθμίσεις, όπως αυτή που αφορά τη μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις στο 20%
από 35%, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. 

Επισημαίνουν ότι η επιβολή ενός έμμεσου φόρου στις εμπορικές συναλλαγές θα μπορούσε
να επηρεάσει δυσμενώς ορισμένες εμπορικές συμφωνίες, επιφέροντας αλλαγές που αντί-
κεινται στους διεθνείς κανονισμούς του ΠΟΕ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, κάτι τέτοιο ενδεχομένως να είναι αντίθετο με τις συμ-
φωνίες για αποφυγή της διπλής φορολόγησης που έχουν υπογράψει δύο χώρες, αναφέρεται
στην επιστολή των πέντε υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. n

ΟΗΕ: Η απόφαση Τραμπ  ίσως κλονίσει
την ειρηνευτική διαδικασία

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανα-
γνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και να μετα-
φέρει εκεί την αμερικανική πρεσβεία θα μπορούσε να επηρεάσει αρ-
νητικά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, εκτίμησε ο
γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Μια άποψη που έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της Νίκι Χέιλι, της
πρέσβειρας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, η οποία έκρινε, λίγες ώρες νωρίτερα, ότι η απόφαση Τραμπ
θα «βοηθήσει τη διαδικασία για την ειρήνη» μεταξύ Ισραηλινών- Παλαιστινίων.

Ο Γκουτέρες, που παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, εμφανίστηκε
αρχικά θετικά διακείμενος που ο σύμβουλος και γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, ο Τζά-
ρεντ Κούσνερ, συναντήθηκε με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους με θέμα την εκπόνηση ενός
νέου σχεδίου για την επίτευξη της ειρήνης έπειτα από αδιέξοδο πολλών ετών.

«Δεν λέω ότι αυτό θα απέδιδε (εντέλει) καρπούς, όμως υπήρχε μια ελπίδα ότι τελικά θα
μπορούσαμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν την τρομερή διένεξη μεταξύ του Ισραήλ και
των Παλαιστινίων» τόνισε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, λίγο μετά πρόσθεσε: «πιστεύω ότι η απόφαση που ελήφθη την Τετάρτη κινδυ-
νεύει να υπονομεύσει αυτήν την προσπάθεια».

Από την πλευρά της η Χέιλι υπεραμύνθηκε, στο CNN, της απόφασης του Αμερικανού
προέδρου, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ υλοποίησε τη βούληση του αμερικανικού λαού.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό θα βοηθήσει στο να καταγραφθεί πρόοδος στην ειρηνευ-
τική διαδικασία» σημείωσε η Αμερικανίδα αξιωματούχος. n

«Πόλεμος» δηλώσεων 
Ισραήλ - Τουρκίας για την Ιερουσαλήμ

Σε έναν ανηλεή πόλεμο δηλώσεων επιδίδονται τα τελευταία
εικοσιτετράωρα οι ηγέτες του Ισραήλ και της Τουρκίας μετά την
απόφαση του Ντόνταλτ Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ
ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, με τις σχέσεις των δυο χωρών να
βρίσκονται και πάλι σε επικίνδυνη τροχιά σύγκρουσης.

Από το βήμα του συνεδρίου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ο Ταγίπ Ερντογάν
χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «κράτος τρομοκράτη» ενώ προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να
εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ «στο έλεος μιας χώρας που δολοφονεί παιδιά» και κραδαί-
νοντας μια φωτογραφία ενός ανήλικου Παλαιστίνιου περικυκλωμένου από Ισραηλινούς
στρατιώτες, δήλωσε: «Κοιτάξτε πως αυτοί οι τρομοκράτες σέρνουν αυτόν τον δεκατετρά-
χρονο».

Δριμεία ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου μετά τη συνάντησή
που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι: «Δεν έχω συνηθίσει να δέ-
χομαι μαθήματα ηθικής από έναν ηγέτη που βομβαρδίζει κουρδικά χωριά στην ίδια του την
πατρίδα, που φυλακίζει δημοσιογράφους, που βοηθάει το Ιράν να παρκάμψει διεθνείς κυ-
ρώσεις και βοηθάει τρομοκράτες μεταξύ των οποίων και στη Γάζα να σκοτώνουν αθώους
ανθρώπους. Δε θα μας κάνει μαθήματα ένας τέτοιος άνθρωπος». 

Οι σχέσεις των δυο χωρών είχαν υποστεί ρήγμα το καλοκαίρι του 2010, όταν 8 Τούρκοι
ακτιβιστές κι ένας Τουρκο-αμερικανός έπεσαν νεκροί μετά την έφοδο ισραηλινών στρατιω-
τών στο «Μαβί Μαρμαρά», της νηοπομπής που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τους
Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Πιερίδη
[NiMAC] και την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης Πάφος 2017 έγιναν την περα-
σμένη Παρασκευή τα εγκαίνια της φωτο-
γραφίας The Alien Trail/Στα χνάρια των
ξένων,  η οποία παρουσιάστηκε αρχικά στην
Πάφο και διοργανώνεται στη Λευκωσία στο
πλαίσιο του Pop-up Φεστιβάλ Λευκωσίας
2017 υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
στην Κύπρο.

Η έκθεση The Alien Trail/Στα χνάρια των
ξένων αποτελεί μέρος ευρύτερου που στόχο
έχει να ενισχύσει την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που
ζουν στην Κύπρο προωθώντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο την ενσωμάτωσή τους στην κοι-
νωνία. Ο αυξανόμενος αριθμός των ανθρώ-
πων αυτών που ζουν ανάμεσά μας καθιστά
επιτακτική την ενίσχυση της ενημέρωσης
της κοινής γνώμης σχετικά με το ποιοί είναι
πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες
και γιατί ήρθαν στην Κύπρο.

Ο διευθυντής του NiMAC, Γιάννης Του-
μαζής, επισημαίνει ότι «η έκθεση, η οποία
πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλή-
ρωση του μεγάλου έργου Terra Mediter-
ranea: In Action, υπογραμμίζει τις προσπά-
θειες του NiMAC να ενδυναμώσει την ευαι-
σθητοποίησή μας κατά του διαχωρισμού και
των διακρίσεων κάθε είδους. Ο πολιτισμός
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη δημι-
ουργία φιλόξενων, συνεκτικών και ποικιλό-
μορφων κοινωνιών καθώς  ενθαρρύνει ένα
δημιουργικό διάλογο μεταξύ διαφόρων κοι-
νωνικών ομάδων».

Η φωτογραφική έκθεση παρουσιάζει το

έργο φημισμένων φωτογράφων από την Ευ-
ρώπη, οι οποίοι προσκλήθηκαν στην Κύπρο
να προβάλουν μέσα από το φακό τους τη
ζωή προσφύγων και μεταναστών. Περιπλα-
νήθηκαν σε γειτονιές όπου ζουν πρόσφυγες
και μετανάστες, επισκέφτηκαν το κέντρο
υποδοχής αιτητών ασύλου στην Κοφίνου και
πέρασαν χρόνο μαζί τους για να τους γνω-
ρίσουν, ακούγοντας τις ιστορίες, τα όνειρα
και τις προσδοκίες τους. Μέσα από τον φακό
τους φωτογραφίζουν τη ζωή και την ιστορία
που κουβαλούν οι άνθρωποι αυτοί. Μέσα

από την τέχνη τους, συμβάλλουν στην επί-
τευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Οι φωτογράφοι που συμμετέχουν στην έκ-
θεση είναι οι Bieke Depoorter / Magnum από
το Βέλγιο, Antoine d’Agata / Magnum από
τη Γαλλία, ο Νίκος Οικονομόπουλος / Mag-
num από την Ελλάδα και ο Νικόλας Ιορδά-
νου από την Κύπρο.

Η Έκθεση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 30
Δεκεμβρίου 2017 (Τρίτη - Σάββατο). n

Στο Κέντρο Τεχνών η Έκθεση Φωτογραφίας
Στα χνάρια των ξένων/The Alien Trail

Το Χορευτικό ΠΑΣΥΔΥ σε εκδήλωση 
των Λάιονς μεθαύριο Παρασκευή

Μέλη του Χορευτικού μας Συγκροτήματος συμμετάσχουν στην 3η εκδήλωση 
της νέας Λαϊονικής Χρονιάς 2017-2018 μεθαύριο Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου

με θέμα «Ιστορίες Γραμμένες με Νότες του Λαϊκού και Ρεμπέτικου Τραγουδιού», 
στο XS Diner Lounge Restaurant (Λεωφόρος Κερυνείας 184, Αγλαντζιά).

Ώρα έναρξης 8.30 μ.μ.
Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη και φροντίδα άπορων οικογενειών.

Παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
ΠΑΣΥΔΥ Τμήμα Πάφου

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΔΥ τμήμα Πάφου όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 
διοργανώνει παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση  την  Παρασκευή 29/12/2017 η ώρα
4.00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του οικήματος της Συντεχνίας μας.

Θα παρουσιαστεί η παράσταση «Καλές Γιορτές με τον Νικολάκη στο Survivor», από
την παιδική σκηνή Δώρου Κυριακίδη.

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

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

Με την ευκαιρία των εορτών το Επαρχιακό Συμβούλιο σας εύχεται καλά Χριστούγεννα
και ο νέος Χρόνος 2018 να φέρει ειρήνη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.



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

Στις 99,44 μονάδες ο Τιμάριθμος Νοεμβρίου

ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή το
Νοέμβριο 2017 αυξήθηκε κατά 0,10
μονάδες και έφτασε στις 99,44 μο-

νάδες σε σύγκριση με 99,34 μονάδες τον
Οκτώβριο 2017. Σε σχέση με τον Νοέμβριο
του 2016 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,3% ενώ
για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2017, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 0,6% σε σύγ-
κριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Δε-
κεμβρίου 2016 - Νο-
εμβρίου 2017 σε
σύγκριση προς τον
ίδιο Δείκτη του δω-
δεκαμήνου Δεκεμ-
βρίου 2015 - Νοεμ-
βρίου 2016 παρου-
σίασε αύξηση 0,6%
έναντι μείωσης -
1,5% που σημει-
ώθηκε κατά το αντί-
στοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο. 

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομι-
κές κατηγορίες καταγράφηκαν στα Πετρε-
λαιοειδή (4,2%) και τον Ηλεκτρισμό (2,9%)
συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2016. 

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2016, πα-
ρατηρήθηκε αύξηση στην κατηγορία Στέ-
γαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο
(2,1%), ενώ οι κατηγορίες Αλκοολούχα
Ποτά και Καπνός (-2,8%) και Επίπλωση, Οι-
κιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρι-
σμού (-2,0%) κατέγραψαν μείωση.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2017, αύξηση
παρουσιάστηκε στην κατηγορία Ένδυση και
Υπόδηση (1,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή πα-
ρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (5,6%),
ενώ μείωση σημειώθηκε στην Αλκοολούχα
Ποτά και Καπνός (-2,3%). 

Οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη θετική
επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμ-

βρίου 2017 σε σχέση με τον Νοέμβριο του
2016, ήταν οι ακόλουθες: Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,25) και Μετα-
φορές (0,22). Αρνητική επίδραση είχε η Επί-
πλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα
Καθαρισμού (-0,14). 

Η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (0,13)
είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα. 

Τη μεγαλύτερη θε-
τική επίδραση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ του
Νοεμβρίου 2017 σε
σύγκριση με το δείκτη
του Νοεμβρίου 2016
είχαν τα λαχανικά
(0,24) και τα πετρελαι-
οειδή (0,19) ενώ τη με-
γαλύτερη αρνητική
επίδραση είχαν οι πα-

τάτες (-0,11) και τα προϊόντα καθαρισμού
και συντήρησης (-0,07). 

Τέλος, τα είδη ένδυσης (0,11) παρουσία-
σαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη με-
ταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2017 σε
σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προ-
ηγούμενου μήνα. 

Για την ετοιμασία του δείκτη η τιμοληψία
διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των
επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού
και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις
των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμί-
ζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκρι-
μένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσ-
σερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός
30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 850 ειδών και υπηρεσιών, που
περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούν-
ται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα,
εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λα-
χανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύ-
σιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε
βδομάδα (κάθε Πέμπτη). n

Πρόγραμμα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
για βελτίωση διαχείρισης νεογνών ΜΕΝΝ

Σε ανακοίνωση της η Διεύθυνση Νο-
σηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας, αναφέρει ότι στο πλαί-

σιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών υγείας προς τα νεογέννητα
και τις οικογένειές τους, εναρμονίζει στα-
διακά τη λειτουργία των Μονάδων Εντατι-
κής Νοσηλείας Νεογνών με τις αρχές της
«Αναπτυξιακής φροντίδας με επίκεντρο την
οικογένεια» (Family Centered Developmen-
tal Care), στη βάση
των διεθνών πρακτι-
κών και προτύπων. 

Στόχος είναι η βελ-
τίωση της ποιότητας
ζωής των νεογνών που
νοσηλεύονται στη
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας και των οικο-
γενειών τους.

Ο Τομέας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με
το Σύνδεσμο «Θερμοκοιτίδα Αγάπης», εισα-
γάγουν για πρώτη φορά στην εκπαίδευση
των επαγγελματιών υγείας στην Κύπρο, το
πρόγραμμα Νευροαναπτυξιακή Εκπαίδευση
για Οικογένειες και Νεογέννητα (Family and
Infant Neurodevelopmental Education Pro-
gram – FINE). 

Το πρόγραμμα FINE διεξήχη την περα-
σμένη Πέμπτη και Παρασκευή στη Λευκω-
σία, με την παρουσία και την καθοδήγηση
της δημιουργού του προγράμματος Inga
Warren και των συνεργατών της. 

Η Inga Warren εισήγαγε τη μέθοδο NID-
CAP (Newborn Individualised Developmen-
tal Care and Assessment Program) το 1994
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στα 50 χρόνια επαγ-
γελματικής της δραστηριότητας αφοσιώ-
θηκε στη νεογνική φροντίδα που περιλαμ-
βάνει και την οικογένεια και ανέπτυξε πολύ
σημαντική συγγραφική και εκπαιδευτική
δραστηριότητα πάνω σε αυτό το θέμα. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πάνω από 30
Ιατρικοί και Νοσηλευτι-
κοί Λειτουργοί, Φυσιο-
θεραπευτές και άλλοι
Επαγγελματίες Υγείας
που εμπλέκονται στη
φροντίδα νεογνών σε
Μονάδες Εντατικής Νο-

σηλείας. 
To Υπουργείο Υγείας πιστεύει ότι η 

προσπάθεια αυτή θα αποτελέσει την αρχή
για τη συνέχιση της διεξαγωγής των προ-
γραμμάτων FINE στην Κύπρο. 

Με την αφοσίωση, τη δέσμευση και τη συ-
στράτευση δυνάμεων από όλους τους επαγ-
γελματίες υγείας των Μονάδων Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών, η ποιότητα ζωής τόσο
των νεογνών όσο και των οικογενειών τους
μπορεί να βελτιωθεί. Όλοι μαζί μπορούμε να
κάνουμε τη διαφορά. 

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργού Υγείας δρος Γιώργου Παμπο-
ρίδη. n

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κωμικό μυθιστόρημα της Τζέιν Όστεν –
Ευμενής διάθεση προς κάποιον.
2. Αλλιώς το κάρβουνο.
3. Επιφώνημα – Άγγλος ρομαντικός ποι-
ητής (1795 – 1821) – Προσωπική αντωνυ-
μία.
4. Ιταλίδα παρουσιάστρια – Μόριο όρκων
– Τραγωδία του Ευριπίδη.
5. Αγγλικό σύμφωνο – Δεν δίνει τόκο.
6. Το σχετικό με την κιμωλία.
7. Λέξη σπαρτιάτικης φράσης – Τώρα
(αρχ.) – … Πεν: ηθοποιός.
8. Συνεχόμενα στην … άρση – Πιατέλα
(αρχ.) – Νότα μουσικής.
9. Μεταλλικό κύπελλο – Μπας …: παρακατιανός.
10. Χωριό της Ζακύνθου – Μπόνι και …: γνωστό εγκληματικό δίδυμο.
11. Όνομα αγίων γυναικών της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Εγωπαθή … άτομα.
2. Ελευσίνιος ήρωας – Μόριο παρακίνησης – Πρόθεση.
3. Ουγγρικό πολιτικό κόμμα – Κοινά και … άηχα – Χοντρή κλωστή.
4. Ποιοτικά … γράμματα – Ελβετικό ποτάμι – Αρχαία εταίρα (καθ.).
5. Άφωνη … Νίκη – Το νησί της Μεγαλόχαρης.
6. Σχετικά με σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται σε επίσημες εκδηλώσεις.
7. Αρχαία πόλη της Κρήτης –  Μέρος της … λύσης.
8. Αμερικανός μαθηματικός και οικονομολόγος – Ο αριθμός 74 με γράμματα – Σφαιρίδιο
κυνηγετικού όπλου.
9. Σύντομο οκέι – Μυθική θεά των Αιγυπτίων (καθ.) – Γυναικείο όνομα.
10. Φέρεται ως κόρη του Ασκληπιού και της Ηπιόνης – Κινγκσλέι …..:  Γάλλος διεθνής πο-
δοσφαιριστ.
11. Ανοργάνωτο.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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• Αυξήσεις σε στέγαση, ύδρευση,
ηλεκτρισμό, υγραέριο,
ένδυση, υπόδηση.

• Μειώσεις σε λαχανικά,
προϊόντα καθορισμού
και συντήρησης.

Προώθηση πολιτικής για 
την αναπτυξιακή φροντίδα
με επίκεντρο την οικογένεια.
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»),
στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων
για υποθέσεις παράβασης, κινεί νο-

μική διαδικασία κατά των κρατών μελών που
δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις
που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου.
Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διά-
φορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής
της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της
ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας
προς όφελος των πολιτών και των επιχειρή-
σεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν
από την Επιτροπή και αφορούν και την
Κύπρο παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημέ-
νες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επι-
τροπή αποφάσισε να περατώσει 130 υποθέ-
σεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οι-
κεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω
διαδικασίες.
Επαγγελματικά προσόντα: Η Επιτροπή
παραπέμπει το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΓΑΛΛΙΑ και τη
ΓΕΡΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο και κινεί δια-
δικασία επί παραβάσει κατά της ΚΥ-
ΠΡΟΥ

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το
Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία στο Δικα-
στήριο της ΕΕ, επειδή δεν κοινοποίησαν την
πλήρη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελμα-
τικών προσόντων (οδηγία 2013/55/ΕΕ). Η
αναθεωρημένη οδηγία θα έπρεπε να είχε με-
ταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 18 Ια-
νουαρίου 2016. Η Επιτροπή καλεί την
Κύπρο να άρει τους περιορισμούς ορισμένων
κανονιστικών ρυθμίσεων των επαγγελμάτων
οι οποίοι είναι ασύμβατοι με το ενωσιακό δί-
καιο. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποι-
ητική επιστολή στην Κύπρο, επειδή η χώρα
αυτή δεν αναγνωρίζει την επαγγελματική
κατάρτιση που αποκτάται σε άλλα κράτη
μέλη στους τομείς της μηχανολογίας και της
αρχιτεκτονικής. Αυτή η κατάσταση φαίνεται
ότι δεν ευθυγραμμίζεται με την οδηγία
2005/36/ΕΚ. Επιπλέον, οι εθνικοί κανόνες
δεν τηρούν πλήρως την αρχή της αυτόματης
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόν-
των που αποκτούν οι αρχιτέκτονες στο εξω-
τερικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 49 της οδη-
γίας 2005/36/ΕΚ. Η Κύπρος έχει πλέον προ-
θεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την
κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπο-
ρεί να αποφασίσει να αποστείλει στην

Κύπρο αιτιολογημένη γνώμη. 
Υπηρεσίες: Η Επιτροπή παραπέμπει την
ΑΥΣΤΡΙΑ στο Δικαστήριο και περατώνει
υπόθεση κατά της ΚΥΠΡΟΥ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε
να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο
της ΕΕ λόγω των υπερβολικά περιοριστικών
κανόνων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
από αρχιτέκτονες, μηχανικούς, συμβούλους
σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
κτηνιάτρους. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή περα-
τώνει υπόθεση κατά της Κύπρου, αφού η
χώρα αυτή απάντησε στους προβληματι-
σμούς της Επιτροπής και κατάργησε τους
περιορισμούς για τις τεχνικές εταιρείες.  Η
Επιτροπή αποφάσισε επίσης να κλείσει την
υπόθεση κατά της Κύπρου σχετικά με την
απαίτηση συμμετοχής 100 % στο μετοχικό
κεφάλαιο η οποία επιβάλλεται σε εταιρείες
μηχανικών που έχουν συσταθεί στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τη διάταξη της κυπριακής νο-
μοθεσίας, όλοι οι μέτοχοι αυτών των εται-
ρειών υποχρεούνται να είναι εξειδικευμένοι
επαγγελματίες και να κατέχουν το σύνολο
των δικαιωμάτων ψήφου. Η Επιτροπή θεω-
ρεί ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι δυσανάλο-
γοι και αντιστρατεύονται την ελευθερία εγ-
κατάστασης και αντίκεινται στην οδηγία για
τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ). Μετά
την απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή τον
Νοέμβριο του 2016 για την παραπομπή της
υπόθεσης στο Δικαστήριο της ΕΕ, η Κύπρος
τροποποίησε τη νομοθεσία της, δίνοντας το
δικαίωμα σε επαγγελματίες να κατέχουν την
απλή πλειοψηφία των μεριδίων μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Με
βάση αυτά τα στοιχεία, η Επιτροπή αποφά-
σισε σήμερα να περατώσει την υπόθεση.
Η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη να μετα-
φέρουν την 4η οδηγία για την καταπο-
λέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες

Σήμερα η Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία,
την Κύπρο, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο,
τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία
και τη Ρουμανία να μεταφέρουν την «4η
οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμο-
ποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριό-
τητες» [οδηγία (ΕΕ) 2015/849] στο εθνικό
τους δίκαιο. Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες θα
ενισχύσουν τις υφιστάμενες απαιτήσεις για
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνομες δραστηριότητες και
βελτιώνουν την πάταξη αυτού του φαινομέ-

νου καθώς και της χρηματοδότησης της τρο-
μοκρατίας. Όλα τα κράτη μέλη ήταν υπο-
χρεωμένα να μεταφέρουν την εν λόγω οδη-
γία έως τις 26 Ιουνίου 2017. Τα 8 κράτη μέλη
δεν έχουν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς και
τα σχέδια νόμων εξακολουθούν να βρίσκον-
ται στην εθνική τους νομοθετική διαδικασία.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, αφού έδωσε σ'
αυτές τις 8 χώρες την ευκαιρία να υποβά-
λουν τις παρατηρήσεις τους ως απάντηση
στις προειδοποιητικές επιστολές που απέ-
στειλε τον Ιούλιο του 2017, τις καλεί τώρα
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμ-
μορφωθούν πλήρως με την οδηγία. Εάν αυτά
τα κράτη μέλη δεν ευθυγραμμίσουν την
εθνική τους νομοθεσία με την ενωσιακή
εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να απο-
φασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δι-
καστήριο της ΕΕ. Πέραν από τις διαδικασίες
επί παραβάσει κατά σειράς κρατών μελών
που κίνησε η Επιτροπή τον περασμένο Ιού-
λιο, στις 23 Νοεμβρίου 2017 κίνησε διαδικα-
σίες επί παραβάσει και απέστειλε προειδο-
ποιητικές επιστολές στο Βέλγιο και την
Ισπανία, καθώς έκρινε ότι τα μέτρα που κοι-
νοποίησαν οι εν λόγω χώρες δεν μεταφέρουν
πλήρως στην έννομη τάξη τους τους κανό-
νες της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παρανόμες δραστηριότητες. Το Βέλγιο
και η Ισπανία έχουν προθεσμία δύο μηνών
για να απαντήσουν στην προειδοποιητική
επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί
να αποφασίσει να αποστείλει στα εν λόγω
κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη.
Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την
ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει πλήρως τους κα-
νόνες σχετικά με τους τεχνικούς ελέγ-
χους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να
αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην
Κύπρο, καλώντας τη να μεταφέρει πλήρως
και να εφαρμόσει την ενωσιακή νομοθεσία
για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχα-
νοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμέ-
νων τους (οδηγία 2014/45/ΕΕ). Η οδηγία
καλύπτει όλους τους τύπους οχημάτων και
θεσπίζει εναρμονισμένες απαιτήσεις για τα
προς έλεγχο σημεία κατά τη διάρκεια του τε-
χνικού ελέγχου, τις μεθόδους, τα ελαττώ-
ματα και την αξιολόγησή τους. Η μη μετα-
φορά και εφαρμογή της οδηγίας συνεπάγε-
ται την ανομοιογενή εφαρμογή των
κανόνων σ' ολόκληρη την ΕΕ, με δυσμενείς

επιπτώσεις για την οδική ασφάλεια. Η Κύ-
προς έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να
συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να απο-
στείλει αιτιολογημένη γνώμη για το συγκε-
κριμένο θέμα.
Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την
ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει τους νέους κανό-
νες σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή
φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των
χωρών, και περατώνει τις υποθέσεις
κατά 6 κρατών μελών

Η ΕΕ αποφάσισε να αποστείλει αιτιολο-
γημένη γνώμη στην Κύπρο, επειδή δεν κοι-
νοποίησε τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο
των νέων μέτρων για την υποχρεωτική αυ-
τόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον
τομέα της φορολογίας [οδηγία (ΕΕ)
2016/881 του Συμβουλίου]. Τα κράτη μέλη
όφειλαν να έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους
δίκαιο τα εν λόγω μέτρα έως τις 4 Ιουνίου
2017. Οι νέοι κανόνες έχουν ως στόχο να
συμβάλουν στην πάταξη της διασυνοριακής
φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογι-
κού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολο-
γικού ανταγωνισμού. Το αίτημα της Επιτρο-
πής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης
γνώμης. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάν-
τηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να
παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της
ΕΕ. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή εξέφρασε την
ικανοποίησή της για τη μεταφορά των ίδιων
μέτρων στο εθνικό δίκαιο από το Βέλγιο, τη
Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την
Ελλάδα, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο
Βασίλειο, και αποφάσισε σήμερα να περα-
τώσει τις σχετικές υποθέσεις επί παραβάσει.
Φορολογία: Αλλαγή πληροφοριών

Η ΕΕ χαιρετίζει τη μεταφορά των κανό-
νων για την υποχρέωση αυτόματης ανταλ-
λαγής πληροφοριών στον τομέα της φορο-
λογίας (οδηγία 2014/107/EΕ του Συμβου-
λίου) από την Κύπρο, την Κροατία, τη
Μάλτα και τη Σλοβακία. Σύμφωνα με τους
εν λόγω κανόνες, τα χρηματοοικονομικά ει-
σοδήματα, συμπεριλαμβανομένων των μερι-
σμάτων και των κεφαλαιακών υπεραξιών,
καθώς και τα υπόλοιπα λογαριασμών υπό-
κεινται στην αυτόματη ανταλλαγή πληρο-
φοριών εντός της ΕΕ. Η Επιτροπή αποφά-
σισε σήμερα να περατώσει τις σχετικές υπο-
θέσεις επί παραβάσει που είχε κινήσει κατά
των εν λόγω κρατών μελών τον Ιανουάριο
του 2016. n

Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παραβάσεις
στις υποχρεώσεις ενωσιακού δικαίου από κράτη μέλη
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Ρεζιλίκια στο Κυπριακό ποδόσφαιρο… Το παιχνίδι
μεταξύ της ΑΕΛ και του ΑΠΟΕΛ, αφού διακόπηκε
πάνω από τρεις φορές λόγω σοβαρού επεισοδίου και

ενώ το σκορ ήταν ισόπαλο 0-0, επανάρχισε μετά από μία ώρα
και 20΄ λεπτά (καλά διαβάσατε), αρχίζοντας από το 40λεπτο
(εκείνη την ώρα διακόπηκε), παίχθηκε για δύο λεπτά σε στυλ
προπόνηση (πάσα μεταξύ τους οι παίκτες), ο διαιτητής κ.
Μασιάς σφύριξε τη λήξη του α΄ ημιχρόνου, στο 42λεπτο. Αν
είναι  δυνατό…

Στη συνέχεια άρχισε το β΄ ημίχρονο. Απόφαση – σκάν-
δαλο από τον Δημήτρη Μασιά, παρά τα όσα τραγικά έγιναν
με τους τραυματισμούς, τη ρίψη κροτίδων και φωτοβολίδων,
την είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και τα σοβαρά
επεισόδια που ακολούθησαν, ο αγώνας επανάρχισε για το β΄
ημίχρονο, χωρίς την παρουσία του κόσμου (αν είναι δυνατό).

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για τον διαιτητή που διέ-
κοψε τον αγώνα ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ τον Μάιο του 2014 για τη
φωτοβολίδα που έπεσε στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ.

Για την ιστορία το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 0-0.
Η αγωνιστική των πρωτοπόρων. Έτσι μπορεί να χαρακτη-

ριστεί η 15η αγωνιστική, αφού οι πρωτοπόροι ΑΕΚ και Ανόρ-
θωση εύκολα ή δύσκολα πέρασαν τα εμπόδια του Ολυμπια-
κού (1-2) και Αλκής (2-1) αντίστοιχα και συνεχίζουν να οδη-
γούν την κούρσα του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ για τρίτη
συνεχόμενη εβδομάδα παραμένει μόνη στην κορυφή του
βαθμολογικού πίνακα με 35 βαθμούς σε 15 αγώνες. Η ομάδα
της Λάρνακας πέρασε νικηφόρα από το Μακάρειο Στάδιο
κερδίζοντας τον φιλότιμο Ολυμπιακό με 2-1.  Στην 2η θέση
με 33 βαθμούς βρίσκεται η Ανόρθωση με 15 αγώνες.

Στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’, αφού πέρασε από χίλια…
μύρια κατάφερε στο φινάλε να δαμάσει τη σκληροτράχηλη
Αλκή Ορόκλινης με 2-1 και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως
όχι μόνο αρνείται να ηττηθεί, αλλά έχει τις αντοχές και τα
αποθέματα να πάρει αυτό που ψάχνει στο γήπεδο.

Μέχρι στιγμής η ομάδα του Βαρωσιού μάζεψε δώδεκα
βαθμούς, με γκολ που σημείωσε μετά τα 85΄ λεπτά, σε έξι
παιχνίδια του τρέχοντος πρωταθλήματος.

Ο Απόλλωνας, με δραματικό τρόπο, πήρε το ντέρμπι στο
ΓΣΠ με την Ομόνοια (0-1) για την 15η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος.

Οι κυανόλευκοι της Λεμεσού, πήραν το τρίποντο, χάρη
στο γκολ του Σαρδινέρο στο 91΄ λεπτό της αναμέτρησης και
πήραν το πρώτο τρίποντο σε ντέρμπι και τέταρτο διαδοχικό,
με το οποίο έφτασαν τους 28 βαθμούς, -7 από την κορυφή,
έχοντας όμως τρία ματς στο χέρι.

Οι πράσινοι, που αγωνίστηκαν με τον Άκη Ιωακείμ στον
πάγκο ήταν αισθητά βελτιωμένοι σε σχέση με το προηγού-
μενο ματς, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ανώτεροι του αν-
τιπάλου τους, δεν κατάφεραν όμως να σκοράρουν και δέχ-
θηκαν την Πέμπτη τους ήττα, μένοντας στους 19 βαθμούς
και την 8η θέση. Αυτή ήταν η Πέμπτη σερί νίκη του Απόλ-
λωνα στο ΓΣΠ απέναντι στην Ομόνοια, ενώ ο Σαρδινέρο
σκοράρει για Τρίτη φορά σε αυτά τα ματς πρωταθλήματος
στην πρωτεύουσα, κόντρα στους πράσινους. Να θυμίσουμε
ότι ο Σαρδινέρο μπήκε σαν αλλαγή στο παιχνίδι στο 76΄.

Χαμόγελα, ικανοποίηση και θαυμασμό για τη Δόξα που
συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο φετινό πρωτάθλημα.
Η ομάδα της Κατωκοπιάς πέρασε νικηφόρα από το ΓΣΖ επι-
κρατώντας με 2-1 τον Ερμή Αραδίππου και έκανε βαθμολο-
γικό άλμα στην 6η θέση με 22 βαθμούς.

Τεράστιας σημασίας νίκη πέτυχε η Νέα Σαλαμίνα κόντρα
στο Άρη, με 2-0 στις καθυστερήσεις, χαρίζοντας το τρίποντο
στην προσφυγική ομάδα του Βαρωσιού. Το τρίποντο ανέ-
βασε τη νικήτρια στην 12η θέση, η οποία χαμογέλασε μετά
από αρκετό καιρό και συγκεκριμένα από τις 23 Σεπτεμβρίου
(1-0 την ΑΕΚ), ενώ ο ηττημένος υποχώρησε στη 13η θέση.

Δεν έχει το γκολ η Πάφος και φάνηκε και στο παιχνίδι με
αντίπαλο τον Εθνικό Άχνας (0-0). Παρά τις πολλές ευκαι-
ρίες οι επιθετικοί της Παφιακής ομάδας δεν κατάφεραν να
βρουν δίκτυα. Αν κέρδιζε η Πάφος, θα ανέβαινε ακόμη πιο
ψηλά, όμως οι 20 βαθμοί που έχει μαζέψει της δίνουν το δι-
καίωμα να ανασυνταχθεί για τη συνέχεια.
Σταθερά στην πρωτοπορία η ΑΕΚ

Νοοτροπία νικητή συνοδεύει την ΑΕΚ,  που κατάφερε με

ολική ανατροπή να φύγει με το
‘διπλό’ από το Μακάρειο απέναντι
στον Ολυμπιακό (2-1), αποτέλεσμα
που τη διατήρησε στην κορυφή της
βαθμολογίας. Ήταν η 11η νίκη των
κιτρινοπράσινων στο πρωτάθλημα,
που δείχνουν χαρακτήρα και στα
πιο δύσκολα.

Επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ
είναι ο Ερμής την ερχόμενη Κυριακή
και στη συνέχεια την Τετάρτη 20/12,
θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την
ΑΕΛ στο Τσίρειο.

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός
στο ξεκίνημα του αγώνα, έχασε ευ-
καιρίες, ενώ δεν επέτρεψε στην
ΑΕΚ να επιβάλει το ρυθμό της. Μά-
λιστα στο 28΄ κατάφερε να προηγη-
θεί. Απάντησε η ΑΕΚ δύο λεπτά αρ-
γότερα (1-1), ενώ στο β΄ ημίχρονο
η ομάδα του Τακτακαλά έχασε προ
ανωτέρου αντιπάλου, αφού η φιλο-

ξενούμενη ομάδα είχε την κατοχή και τις ευκαιρίες και δί-
καια πήρε το τρίποντο. Πολύ δύσκολο το πρόγραμμα του
Ολυμπιακού στη συνέχεια, αφού θα αγωνιστεί εκτός με τον
Απόλλωνα (Κυριακή) και την Τετάρτη (20/΄12), θα φιλοξε-
νήσει τον Εθνικό Άχνας.
Της… βγήκε η ψυχή της ‘Κυρίας’

Σε ένα ακόμη παιχνίδι η Ανόρθωση καρδιοκτύπησε για τα
καλά τους φίλους της. Στις καθυστερήσεις κατάφερε να
πάρει το τρίποντο απέναντι στην Αλκή (2-1) και συνεχίζει
τη μεγάλη προσπάθεια.
Καλύτερα από ποτέ

Η Δόξα πραγματοποιεί την καλύτερη πορεία στην ιστορία
της στην Α΄ Κατηγορία, με το πέρας 15 αγωνιστικών. Πιο
ψηλά (6η θέση), πιο πολλές νίκες (7), περισσότερα γκολ (26)
και μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή (22) από ποτέ. Οι
πράσινοι πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους με ολική ανατροπή
επικρατώντας με 2-1 τον Ερμή στο ΓΣΖ και δίνοντας συνέ-
χεια στις επιτυχίες μετά το 3-1 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Την ερχόμενη Κυριακή θα υποδεχθεί αντίπαλο με υψηλές
βλέψεις και θα αναμετρηθεί με την ΑΕΛ, από την οποία ητ-
τήθηκε 0-1 στο Τσίρειο. Στη συνέχεια θα έχει εκτός τη Νέα
Σαλαμίνα, παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (21/12). Η
νέα ήττα, αυτή τη φορά εντός έδρας από τη Δόξα, φέρνει τον
Ερμή σε δύσκολη βαθμολογική θέση.

Οι επόμενες δύο αγωνιστικές με αντίπαλους την ΑΕΚ
(εκτός) και Απόλλωνα (εντός) κάνουν το έργο του Ερμή
ακόμη πιο δύσκολο στην προσπάθεια του να μαζέψει βαθ-
μούς πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων.
Ζητείται… γκολ

Στον αγώνα της 8ης αγωνιστικής με τη Νέα Σαλαμίνα, η
Πάφος πήρε μια σπουδαία και ευρεία νίκη με 4-1. Ακολού-
θησε μια πρωτοφανής επιθετική αφλογιστία, με την ομάδα
να πετυχαίνει σε αυτό το διάστημα, μόλις ένα γκολ.

Η νίκη επί της Αλκής Ορόκλινης, πέραν του ότι ήταν η 4η

στα τελευταία  πέντε παιχνίδια για την Ανόρθωση, η 9η συ-
νολικά στο πρωτάθλημα και η 5η εντός έδρας, ήταν σημα-
διακή και για ένα ακόμη λόγο. Για πρώτη φορά μέσα στη
σεζόν, βρέθηκε πίσω στο σκορ και έκανε την ολική ανα-
τροπή. Άλλες τρεις φορές η ‘Κυρία’ βρέθηκε πίσω στο σκορ,
αλλά στο φινάλε πήρε ισοπαλία 1-1.  Πρόκειται για τα παι-
χνίδια με ΑΕΚ, Απόλλωνα και Ομόνοια.

Το ερχόμενο Σάββατο η ομάδα του Βαρωσιού θα έχει στο
Τσίρειο αντίπαλο τον Άρη και ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι
στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’, με το ΑΠΟΕΛ, την Τετάρτη
20 Δεκεμβρίου.

Για ακόμη μια φορά, στην Αλκή, είδαν την άγρια ομορφιά
του ποδοσφαίρου, από την αρνητική πλευρά όμως. Όπως
έγινε και στον πρώτο γύρο με την Ανόρθωση, αλλά και στα
παιχνίδια με Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ και Άρη, η ‘Αθάνατη’ δέ-
χτηκε γκολ στο τέλος και δεν μπόρεσε να πάρει το ζητού-
μενο.

Επόμενο παιχνίδι της Αλκής, είναι την ερχόμενη Δευτέρα

με την Πάφο εντός έδρας και εκτός με τον Άρη την Πέμπτη
21 Δεκεμβρίου.

Η Πάφος βρίσκεται στην 7η θέση και όλοι νοσταλγούν
τους χαμένους βαθμούς στα παιχνίδι με Άρη και Εθνικό, στα
οποία η ομάδα έμεινε στο 0-0.

Επόμενος αντίπαλος η Αλκή (εκτός) όπως επίσης και με
την Ομόνοια την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου.

Αλώβητος πέρασε ο Εθνικός, πήρε ότι μπορούσε με το
βαθμό της ισοπαλίας (0-0) να προστίθεται στη συγκομιδή. Η
ομάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση της
βαθμολογίας, όμως εξακολουθεί να ελπίζει για αποφυγή της
απευθείας διαβάθμισης.

Το επόμενο παιχνίδι θα φιλοξενήσει την Ομόνοια και
εκτός του Ολυμπιακό.
Πέρασε με… κόκκινο

‘Ερυθρόλευκη’… ανάσα ελπίδας παραμονής, σε ‘ερυθρό-
λευκο’ φόντο στο ‘Αμμόχωστος Επιστροφή’. Σ’ ένα παιχνίδι
που δεν συστήνεται για… καρδιακούς, στο οποίο όλα έδει-
χναν ότι θα έληξε στο 0-0, ο Μιντίκκης σκόραρε στο 90΄ και
χάρισε στην ομάδα του τη μόλις δεύτερη φετινή νίκη, τη
στιγμή που ο Άρης παρέμεινε στη μία…

Πήραν τεράστια βαθμολογική ανάσα και ατενίζουν με αι-
σιοδοξία το μέλλον όσον αφορά την αποφυγή του υποβιβα-
σμού. Επόμενος αντίπαλος για την προσφυγική ομάδα είναι
ο ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ και την Πέμπτη (21/12) εντός τη  Δόξα.

Ο Άρης το ερχόμενο Σάββατο θα φιλοξενήσει την Ανόρ-
θωση στο Τσίρειο, όπως και την Αλκή την Πέμπτη (21/12).
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αναλλοίωτη η δυάδα της κορυφής

Οι νίκες των πρωτοπόρων και η επιστροφή στις επιτυχίες
των ομάδων που ακολουθούν ήταν το κύριο χαρακτηριστικό
της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

Η Αναγέννηση Δερύνειας τρελαίνει κόσμο με τη ξέφρενη
πορεία της και ο ενθουσιασμός καλά κρατεί στη Δερύνεια.
Κέρδισε και το Διγενή Ορόκλινης με 3-0 και συνεχίζει στην
κορυφή. Η ομάδα του Γιώργου Κοσμά είναι ασταμάτητη, με-
τρώντας 8 στα 8 και οδηγεί την κούρσα με 25 βαθμούς, έχον-
τας όμως συγκάτοικο την Ομόνοια Αραδίππου που κέρδισε
δύσκολα εκτός έδρας το ΘΟΪ Λακατάμιας. Στην 3η θέση με
22 β. είναι το Παραλίμνι που νίκησε την ΑΕΖ Ζακακίου με 
3-1 και ακολουθούν με 20 β. η Καρμιώτισσα και ο Οθέλλος
που κέρδισαν με 4-1 τον Χαλκάνορα και 1-0 τον Εθνικό Άσ-
σιας αντίστοιχα. Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας προσγείωσε …ανώ-
μαλα την Αγία Νάπα, μετά το θρίαμβο στο Κύπελλο (την
ΑΕΛ 2-1), καθώς την κέρδισε με 3-1 και βελτίωσε τη θέση
της. Τέλος ο ΑΣΙΛ Λύσης κέρδισε το Π.Ο. Ξυλοτύμπου με
2-0 και ανέβηκε στους 19 βαθμούς, όσους έχει και η ΠΑΕΕΚ
Κερύνειας.
 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τρένο ο … Ονήσιλος Σωτήρας

Ονήσιλος, ΜΕΑΠ και ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα συνέχισαν με
νίκες και έτσι έμεινε αναλλοίωτη η τριάδα της κορυφής. Ο
Ονήσιλος Σωτήρας κέρδισε εκτός τον Εθνικό Λατσιών  με 
2-1 και παραμένει πάντα μόνος στην κορυφή με 35 βαθμούς.
Στην 2η θέση είναι η ΜΕΑΠ Π. Χωρίου (26 β.). Κέρδισε εκτός
έδρας τον Λειβαδιακό /Σαλαμίνα με 2-3. Στην 3η θέση είναι
η ΕΔΥ Διγενή Ύψωνα (22 β.) που νίκησε την ΕΝΑΔ Π. Χρυ-
σοχούς με 0-2. Την 4η θέση μοιράζονται δύο ομάδες με 21
βαθμούς. Ο Ακρίτας Χλώρακας και η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
που νίκησε με 1-0 τον Αχυρώνα και 4-1 την Ολυμπιάδα Λυμ-
πιών αντίστοιχα. Η Πέγεια είναι την 6η θέση με 20 β. και κέρ-
δισε την Ορμήδεια με 1-0.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Έχασαν βαθμούς οι πρωτοπόροι

Η Ομόνοια Ψευδά, που είναι μόνη στην κορυφή με 29 β.
και ο δεύτερος Κούρρης με 27 β., έχασαν βαθμούς, αφού έφε-
ραν ισοπαλίες με Φρέναρο και Ελπίδα Ξυλοφάγου (1-1) αν-
τίστοιχα. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Εληά και ΑΤΛΑ
Αγλανζτιάς που κέρδισαν, να το εκμεταλλευτούν και να μει-
ώσουν τη μεταξύ τους διαφορά. Η Εληά (4η 24 β.) κέρδισε
τον Ποσειδώνα Γιόλου με 1-2 και ο ΑΤΛΑΣ (5Ος 20 β.) εκτός
τη Δόξα Παλιομετόχου με 0-2. Η 3η στη βαθμολογία ομάδα
της Αμαθούς (24 β.) στραβοπάτησε με τον Ηρακλή (1-1) και
δεν εκμεταλλεύτηκε τις ισοπαλίες των πρωτοπόρων. n

Ρεζιλίκια στο Κυπριακό ποδόσφαιρο
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Η επίσημη επίσκεψη του Αντόνιο Ταγιάνι
επιβεβαιώνει την άριστη σχέση Κύπρου –
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει και
πάντοτε στήριζε τις διαπραγματεύσεις ακο-
λουθώντας παραμέτρους των Ηνωμένων
Εθνών.
Αντόνιο Ταγιάνι,
Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θεμέλιος λίθος στις σχέσεις Ελλάδας –

Τουρκίας η Συνθήκη της Λωζάνης.

Αλέξης Τσίπρας,

Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η Συνθήκη της Λωζάνης στην οποία εμπλέ-

κονται 11 χώρες χρειάζεται επικαιροποίηση.  

Ταγίπ  Ερντογάν, 

Πρωθυπουργός της Τουρκίας.

Έχει έρθει η ώρα οι Παλαιστίνιοι να ανα-
γνωρίσουν το εβραϊκό κράτος και να ανα-
γνωρίσουν το γεγονός ότι έχει πρωτεύουσα.
Ονομάζεται Ιερουσαλήμ.
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Η απόφαση των ΗΠΑ για την Ιερουσαλήμ

θα επισπεύσει την καταστροφή του Ισραήλ.

Αμίρ Χαταμί,

Υπουργός Άμυνας του Ιράν.

Η κίνηση Τραμπ δεν βοηθά την κατάσταση
στη Μ. Ανατολή. Το αντίθετο, αποσταθερο-
ποιεί μία ήδη δύσκολη κατάσταση.
Βλαντιμίρ Πούτιν,
Πρόεδρος της Ρωσίας.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η μόνη ρεαλιστική
λύση βασίζεται στη δημιουργία δύο κρατών,
του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.
Φεντερίκα Μονγκερίνι,
Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Η ιστορία των αγώνων της EPSU 
από την τέως ΓΓ της Οργάνωσης

ΗΟμοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών
Συντεχνιών EPSU και το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό
Ινστιτούτο ETUI εξέδωσαν το βιβλίο της πρώτης Γε-

νικού Γραμματέα της ΕPSU Carola Fischbach-Pyttel για την
ιστορία και ανάπτυξη της EPSU την περίοδο 1978 -2016. 

Το βιβλίο, που χαρακτηρίζεται από τις δύο Συνδικαλιστι-
κές Οργανώσεις μοναδικό στο είδος του. τιτλοφορείται
«Building the European Federetion of Public Service Unions
. e history of EPSU (1978-2016)» με κεντρικό μήνυμα «We
are Fighting for our Europe”. Η τέως ΓΓ της Ομοσπονδίας
που την υπηρέτησε για 25 χρόνια καταγράφει την ιστορία
της EPSU και τη συνεργασία της με τις Ευρωπαϊκές δημοσι-
οϋπαλληλικές οργανώσεις μέλη της για περίοδο 40 και
πλέον χρόνων. 

Το βιβλίο καταγράφει την πορεία των αγώνων του Ευρω-
παϊκού δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλισμού και καταδει-
κνύει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ευρώπης είχαν θετικά
επιτεύγματα πάντοτε ως αποτέλεσμα των συνδικαλιστικών
τους αγώνων που στόχο είχαν τη διασφάλιση των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων από την κατοχύρωση του δικαιώματος για
απεργία μέχρι τα δικαιώματα για επιδόματα ασθένειας και
διακοπών, για ειδικές ρυθμίσεις για την εργασία κατά τις εορ-
τές και δημόσιες αργίες και για ασφάλεια και υγεία στους
χώρους εργασίας, ενώ εξ ίσου σημαντική ήταν και η αποδοχή
του συστήματος διαπραγμάτευσης και έγκαιρης ενημέρω-
σης και συζήτησης θεμάτων όρων εργασίας. 

Τονίζεται στο βιβλίο ότι όλα τα δικαιώματα και άλλα επι-
τεύγματα ήσαν αποτέλεσμα ειδικών εκστρατειών , κινητο-
ποιήσεων και απεργιακών αγώνων ή και κατάληξη συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων με την εργοδοτική πλευρά. Καθ’ όλη
την περίοδο των 40 περίπου χρόνων το Ευρωπαϊκό Συνδι-

καλιστικό Κίνημα αγωνί-
στηκε για να του αναγνω-
ρισθεί αποτελεσματική
συμμετοχή στις διαπραγ-
ματεύσεις τόσο στο το-
πικό όσο και στο Ευρω-
παϊκό επίπεδο.

Οι εκδότες τονίζουν ότι
το βιβλίο της προηγούμε-
νης ΓΓ της EPSU απεικο-
νίζει την καθημερινή δρα-

στηριότητα της Οργάνωσης. Καταδεικνύει τα λάθη αλλά και
την ανάγκη για συλλογική δράση ως προαπαιτούμενα για
την επιτυχία των αγώνων των εργαζομένων. Στο βιβλίο της
η Carola Fischbach-Pyttel καταγράφει τις εξελίξεις σε σχέση
με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζει τους
εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και προβάλλει την χρο-
νολογική πορεία των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σε μια προσπάθεια για ανάθεση δημόσιων υπηρεσιών στον
ιδιωτικό τομέα όπως και των σχετικών αντιδράσεων του

συνδικαλιστικού κινήματος για ανατροπή αυτής της πορείας.  
Τα τελευταία 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει την

προσοχή και δράση της στην ανοικοδόμηση της Ενιαίας
Αγοράς με βάση τον αυξανόμενο συναγωνισμό σε βάρος των
συμφερόντων των εργαζομένων και σε αντίθεση προς την
απαίτηση των πολιτών για Κοινωνική Ευρώπη. 

Η Ενιαία Αγορά μπορεί να καταρρίψει τα εμπόδια για τις
επιχειρήσεις αλλά δεν θα προωθήσει συλλογικές αξίες και
δικαιώματα. Η Ενιαία Αγορά δεν προωθεί το όραμα των Ευ-
ρωπαίων πολιτών για ένα καλύτερο κόσμο. ΄Εχει δώσει
οφέλη στις επιχειρήσεις αλλά δεν έδωσε οποιαδήποτε λύση
στα προβλήματα της οικονομίας, και γενικά στην κοινωνική
και δημοκρατική κρίση που επικράτησε με την κατάρρευση
του χρηματοοικονομικού συστήματος το 2008. 

Τονίζεται τέλος ότι οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχθούν την
επικράτηση της δύναμης των αγορών και θα συνεχίσουν να
αγωνίζονται ενάντια σε συμφέροντα που τους αδικούν. Είναι
αυτός στόχος και των συζητήσεων για τον Ευρωπαϊκό Πυ-
λώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και στις πρωτοβουλίες των
συνδικαλιστικών οργανώσεων για ενίσχυση των δικαιωμά-
των των εργαζομένων. Η ιστορία της EPSU επιβεβαιώνει ότι
μόνο με αυτή την πορεία θα μπορέσουμε να αντιμετωπί-
σουμε τις δυνάμεις που μας αντιμάχονται και θα πετύχουμε
στους αγώνες μας για αλλαγή. n

24ωρη πανεργατική απεργία ορ-
γανώνουν αύριο στην Ελλάδα η

ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.
«Αυτή η απεργία έχει ήδη αποκτήσει

πανυπαλληλικά–πανεργατικά χαρα-
κτηριστικά, με τη συμμετοχή των εργα-
ζομένων του Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα» επισημαίνει σε σχετική ανακοί-
νωση της η αδελφή Συνδικαλιστική Οργάνωση των δημο-
σίων υπαλλήλων Ελλάδας ΑΔΕΔΥ. Συμμετοχή στην 24ωρη
απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ αποφάσισε και η Πανελλήνια Ένωση
Ναυτεργατών και έτσι δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία σε
όλα τα λιμάνια της χώρας τη ίδια ημέρα.  

Επίσης, στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν και οι ερ-

γαζόμενοι στα τρόλεϊ.
Πιο συγκεκριμένα, τα δρομολόγια των

πλοίων θα διακοπούν από τις 9 π.μ. έως
τις 9 μ.μ το βράδυ της Πέμπτης.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης
Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, η στάση εργα-
σίας εντάσσεται στο πλαίσιο της 24ωρης
απεργίας που κήρυξε για την Πέμπτη η

ΓΣΕΕ με αφορμή την κατάθεση και την ψήφιση του προ-
ϋπολογισμού για το 2018, στον οποίο δεν προνοούνται
μέτρα για αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που επέ-
φεραν στους εργαζόμενους τα οικονομικά μέτρα, για αντι-
μετώπιση της κρίσης, με τα οποία οι πολίτες οδηγήθηκαν  σε
ανέχεια και άνευ προηγουμένου ανεργία. n

Γενική απεργία αύριο στην Ελλάδα
προκήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ


