
Επιφυλάχθηκε η απόφαση του Ανωτάτου στις εφέσεις 
του Γενικού Εισαγγελέα κατά των αποφάσεων του ΔΔΚ

Ηπλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου επι-
φύλαξε την απόφαση της στις  εφέσεις με Αρ. 177/18,
75/19, 76/2019 και 77/19 που καταχώρησε ο Γενικός

Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ενάντια στις ακυρωτικές απο-
φάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου Κύπρου,  σε σχέση με
τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, ΑΤΑ – προσαυξήσεων
και τη συνεισφορά για το κυβερνητικό σχέδιο σύνταξης. Ει-
δικότερα:

(α). Με την έφεση Αρ. 177/18 προσβλήθηκε η απόφαση
του Διοικητικού Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέ-
σεις ΑΥΓΟΥΣΤΗ κ.ά. v. Δημοκρατίας κ.ά. 898/2013 κ.ά., με
την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι πρόνοιες του άρ-
θρου 3 του Νόμου 168(Ι)/2012, στο μέτρο που περιόριζαν το
αποκρυσταλλωμένο δικαίωμα των αιτητών στη σύνταξη.

(β).  Με την έφεση Αρ. 75/19 προσβλήθηκε η απόφαση του
Διοικητικού Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ κ.ά. v. Δημοκρατίας κ.ά. 611/2012  κ.ά., με
την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η μη παραχώρηση
στους αιτητές προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων με
βάση τον Νόμο 192(Ι)/2011.

(γ). Με την έφεση Αρ. 76/19 προσβλήθηκε η απόφαση του

Διοικητικού Δικαστηρίου
στις συνεκδικασθείσες υπο-
θέσεις ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ κ.ά. v.
Δημοκρατίας κ.ά. 98/2013
κ.ά., με την οποία κρίθηκαν
αντισυνταγματικές οι μει-
ώσεις των απολαβών υπαλ-
λήλων της κρατικής υπηρε-
σίας και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα με  βάση τον
Νόμο 168(Ι)/2012.

(δ). Με την έφεση Αρ.
77/19 προσβλήθηκε η από-
φαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες
υποθέσεις ΦΙΛΙΠΠΟΥ  κ.ά. v. Δημοκρατίας κ.ά. 1713/2011
κ.ά., με την οποία κρίθηκε  αντισυνταγματικό το άρθρο 4 του
Νόμου 113(Ι)/2011, το οποίο αποτέλεσε τη δικαιοδοτική
βάση για αποκοπή από τις  μηνιαίες απολαβές κάθε υπαλ-
λήλου ποσοστού 3% για σκοπούς  διασφάλισης της βιωσι-
μότητας του Κυβερνητικού Σχεδίου Σύνταξης.

Οι λόγοι έφεσης
1. Λανθασμένα το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε τις

προδικαστικές ενστάσεις των εφεσειόντων αναφορικά με το
εμπρόθεσμο της καταχώρησης των προσφυγών και/ή την
απώλεια του εννόμου δικαιώματος των εφεσιβλήτων  να κα-
ταχωρήσουν εκ των υστέρων προσφυγή.  

2. Το πρωτόδικο δικαστήριο λανθασμένα αποφάσισε ότι

αυτό που πρωτίστως έπρεπε να εξεταστεί από το δικαστή-
ριο δεν ήταν το ουσιώδες του περιορισμού αλλά το επιτρε-
πτό του περιορισμού και όπως αναφέρθηκε στη σχετική αι-
τιολογία το δικαστήριο λανθασμένα δεν εφάρμοσε το
σκεπτικό της απόφασης Χαραλάμπους στις υποθέσεις των
αποκοπών από τις συντάξεις.

3. Λανθασμένα το πρωτόδικο δικαστήριο αποφάσισε ότι
το πάγωμα των προσαυξήσεων και η επιβολή του 3% στον
μηνιαίο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, ως εισφορά στο
κυβερνητικό  σχέδιο σύνταξης, εμπίπτουν στην προστασία
του Άρθρου 23 του Συντάγματος και λανθασμένα στις σχε-
τικές προσφυγές εφάρμοσε την απόφαση Μαρία Κουτσελίνη
Ιωαννίδου κ.ά. v. Δημοκρατίας. 

4. Το πρωτόδικο δικαστήριο παρέλειψε να σταθμίσει και/ή
να εξετάσει προσηκόντως ότι τόσο η νομολογία του Ανωτά-
του Δικαστηρίου  όσο και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν κατοχυρώνει δι-
καίωμα ορισμένου ύψους μισθού και μάλιστα σε σχέση με
μελλοντικές απολαβές.

5. Το πρωτόδικο δικαστήριο λανθασμένα θεώρησε ότι η
επιβολή του 3% στον μηνιαίο μισθό των δημοσίων υπαλλή-
λων, ως εισφορά στο κυβερνητικό  σχέδιο σύνταξης αποτε-
λεί ανεπίτρεπτο περιορισμό που δεν δικαιολογείται από το
Άρθρο 23 του Συντάγματος.

6. Το πρωτόδικο δικαστήριο λανθασμένα εφάρμοσε την

Συνέχεια στη σελ. 2

Η νέα Γενική Διευθύντρια του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου Κρι-
σταλίνα Γκεοργκίεβα αναμένεται να
εργασθεί για αλλαγή της φιλοσο-
φίας και του modus vivendi του
ΔΝΤ. σελ. 14

ΔΝΤ με κοινωνικό πρόσωπο

Άρθρο του Γιάννη Καρτάλη στο Αθηναϊκό
ΒΗΜΑ για τα λάθη του Τραμπ που έδωσαν
πράσινο φως στον Ερντογάν, αλλά και για
τις αδυναμίες που αναδείχθηκαν στην Ενω-
μένη Ευρώπη με το “ιστορικό λάθος” της
απόρριψης των Δυτικών Βαλκανίων.  σελ.3 

Υπηρεσίες παγκόσμιας εμβέλειας
προσφέρουν Βρετανικές τράπε-
ζες και εταιρείες του χρηματοπι-
στωτικού τομέα, όπως και εται-
ρείες νομικών υπηρεσιών της
χώρας για ξέπλυμα ιλιγγιωδών

ποσών μαύρου χρήματος. σελ. 11

Κέντρο ξεπλύματος μαύρου χρήματος 
η Βρετανία

Οι αυταρχικοί ηγέτες στο προσκήνιο
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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

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

Του Γλαύκου Χατζηπέτρου,
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ



Κουτσελίνη, η οποία αφορούσε στέρηση του
αποκρυσταλλωμένου δικαιώματος της σύν-
ταξης στις υποθέσεις που αφορούσαν πά-
γωμα των προσαυξήσεων, μείωση μισθού
και επιβολή του 3% στον μηνιαίο μισθό των
δημοσίων υπαλλήλων.

Οι δικές μας απαντησεις
1. Όσον αφορά τους λόγους έφεσης σε

σχέση με το εμπρόθεσμο των προσφυγών οι
ευπαίδευτοι συνήγοροι μας υποστήριξαν τα
ακόλουθα:

(α). Νομολογιακό έρεισμα της επίδικης
κρίσης ήταν οι αποφάσεις της πλήρους Ολο-
μέλειας στην Χαραλάμπους v. Δημοκρα-
τίας, Υποθ. 1480/2011 κ.α./11.6.2014 και
Κουτσελίνη v. Δημοκρατίας, Υποθ.
740/32011 κ.α./7.10.2014.

(β). Τόσο στην Έφεση όσο και στην Αγό-
ρευση του ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει
αμφισβητήσει την ορθότητα των πιο πάνω
αποφάσεων. Ούτε έχει ζητήσει όπως το Ανώ-
τατο Δικαστήριο αποστεί από την πιο πάνω
Νομολογία. 

(γ).  Έχει νομολογηθεί ότι η αυστηρή προ-
σήλωση στη Νομολογία συνιστά καθιερω-
μένη αρχή θεμελιωμένη στο δόγμα της δε-
σμευτικότητας της Νομολογίας ως μέσου
διασφάλισης της βεβαιότητας του δικαίου
(βλ. Victor Nicolaevich Makushin Πολιτική
Έφεση 370/2011/17.1.2012).   Έχει, επίσης,
νομολογηθεί ότι η βεβαιότητα του δικαίου
και το δόγμα του stare decisis είναι επιτακτι-
κές αρχές, καλά καθιερωμένες στο σύστημα
δικαίου που ακολουθείται στην Κύπρο ως
σύστημα που ουσιαστικά ακολουθεί και
εφαρμόζει το κοινοδίκαιο. Οποιαδήποτε
απόκλιση από τις πιο πάνω αρχές θα είχε αρ-
νητικές και ανεπιθύμητες επιπτώσεις στη
δομή και την ιεραρχία του ακολουθητέου συ-
στήματος δικαίου και τη βεβαιότητα του (βλ.
Τράπεζα Κύπρου v. Δημόσια Εταιρεία Λτδ,
Αίτηση 63/2009/21.12.2009).  

2. Όσον αφορά το επιτρεπτό του περιορι-
σμού και τη μη εφαρμογή του σκεπτικού της
Χαραλάμπους στις υποθέσεις των αποκο-
πών από τις συντάξεις, οι ευπαίδευτοι συνή-
γοροι μας υποστήριξαν τα ακόλουθα:

(α). Νομολογιακό έρεισμα της επίδικης
κρίσης ήταν τα όσα είχαν διακηρυχθεί με
σαφή και κατηγορηματικό τρόπο στην υπό-
θεση Κουτσελίνη.  Το σχετικό απόσπασμα

παρατίθεται αυτούσιο πιο κάτω:
«Στην προκείμενη περίπτωση, επομένως,

θα πρέπει να αντιπαραβληθεί και να συγ-
κριθεί η προαναφερόμενη πρόνοια του άρ-
θρου 3(β) του Νόμου με το Άρθρο 23 του
Συντάγματος.  Το Άρθρο 23 του Συντάγμα-
τος παρέχει μεγαλύτερη προστασία από το
άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της
ΕΣΔΑ.  Ενώ το άρθρο 1 επιτρέπει τον πε-
ριορισμό περιουσιακού δικαιώματος, για
λόγους δημόσιας ωφέλειας, το Άρθρο 23.3
του Συντάγματος δεν περιλαμβάνει το δη-
μόσιο συμφέρον ή τη δημόσια ωφέλεια
στους λόγους περιορισμού του δικαιώμα-
τος της ιδιοκτησίας, που επιτρέπονται.   Το
Άρθρο 23.3 προνοεί ρητά ότι τέτοιοι πε-
ριορισμοί μπορούν να τεθούν μόνο για
σκοπούς της δημόσιας ασφάλειας, της δη-
μόσιας υγείας, των δημοσίων ηθών, της πο-
λεοδομίας, της ανάπτυξης και χρησιμοποί-
ησης ιδιοκτησίας προς προαγωγή της
δημοσίας ωφελείας και την προστασία των
δικαιωμάτων τρίτων.» 

(β).  Στην έννομη τάξη της Κύπρου (βλ.
Αρ. 179(1) του Συντάγματος) το Σύνταγμα
αποτελεί τον υπέρτατο νόμο του Κράτους.
Ως εκ τούτου το άρθρο 23 του Συντάγματος
υπερέχει του πιο πάνω πρώτου πρωτόκολ-
λου το οποίο αποτελεί μέρος Διεθνούς Σύμ-
βασης και υπερέχει μόνο των νομοθετικών
διατάξεων (βλ. αρ. 169(3) του Συντάγματος).
Στην έννομη τάξη της Κύπρου  η ιεραρχία
των πηγών δικαίου έχει ως εξής:  Κοινοτικό
Δίκαιο, Σύνταγμα, Διεθνείς Συμβάσεις
Νόμοι της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Δευτερογενής Νομοθεσία (βλ. Δημοκρα-
τίας v. Αντωνιάδη Α.Ε. 41/2009/03.06.2009
και Πέτρου v. Ηλία, Έφεση
15/2009/16.06.2010).

(γ).  Η απόφαση στην Κουτσελίνη είναι
μεταγενέστερη της Χαραλάμπους.  Το Ανώ-
τατο Δικαστήριο στην Κουτσελίνη δεν έχει
αγνοήσει την Χαραλάμπους. Έκαμε σχετική
αναφορά.  Επομένως την είχε υπόψη του.

(δ).  Θέση μας είναι ότι ο λόγος (ratio) της
Χαραλάμπους εδράζεται αποκλειστικώς επί
της μικρής αποκοπής.  Επομένως οι δύο απο-
φάσεις δεν είναι συγκρουόμενες.  Ακόμη και
να ήταν συγκρουόμενες το Πρωτόδικο Δι-
καστήριο πολύ ορθά έχει υιοθετήσει την
Κουτσελίνη που είναι μεταγενέστερη από-
φαση.  Αυτή η αρχή έχει βεβαιωθεί στην
Ιωσηφίδη v. Δημοκρατίας (1998) 3 Α.Α.Δ.

490 στην οποία λέχθηκαν τα εξής:-
«Σε περίπτωση που υπάρχουν συγκρουό-

μενες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου πάνω σε ένα ζήτημα, οι
Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στην
πρωτόδική τους δικαιοδοσία, οφείλουν, και
τούτο είναι ορθό, να θεωρούν ότι δεσμεύον-
ται και να ακολουθούν την τελευταία, εφό-
σον αυτή ασχολήθηκε και δεν αποδέχθηκε
την προηγούμενη ή τις προηγούμενες. Εξαί-
ρεση μπορούν να αποτελέσουν μόνο οι
τυχόν αποφάσεις της Ολομέλειας που λή-
φθηκαν per incuriam, δηλαδή εξ αβλεψίας ή
εν αγνοία προηγούμενης απόφασης ή απο-
φάσεων της Ολομέλειας, πάνω στο ίδιο
θέμα, ή εν αγνοία νομοθετικής διατάξεως.
Σε τέτοια περίπτωση ο πρωτόδικος δικαστής
έχει την ευχέρεια να επιλέξει ποια να ακο-
λουθήσει».

3. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς για λαν-
θασμένη εφαρμογή της απόφασης Κουτσε-
λίνη στις υποθέσεις για πάγωμα προσαυξή-
σεων και τιμαριθμικών αυξήσεων, αλλά και
για την επιβολή του 3% στον μηνιαίο μισθό
των δημοσίων υπαλλήλων, ως εισφορά στο
κυβερνητικό  σχέδιο σύνταξης, οι ευπαίδευ-
τοι συνήγοροι μας υποστήριξαν τα ακό-
λουθα:

(α).  Τόσο η προσαύξηση, όσο και το τιμα-
ριθμικό επίδομα αποτελούν μέρος των ακα-
θάριστων απολαβών των εργαζομένων, και
συνιστούν ιδιοκτησία.   Η μη παραχώρηση
τους για την περίοδο ισχύος του επίμαχου
Νόμου, συνιστά αποστέρηση τους για όσο
διαρκεί αυτή η περίοδος.  Συναφές θέμα εξε-
τάστηκε στην Μαρία Κουτσελίνη Ιωαννίδου
κ.ά., στην οποία κρίθηκε, κατά πλειοψηφία,
από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, ότι η αναστολή στην καταβολή της
σύνταξης, δεν ήταν αναστολή υπό την έν-
νοια ότι θα καταβαλλόταν αναδρομικά
στους εκεί αιτητές, αλλά ότι έχαναν ουσια-
στικά το δικαίωμα τους σε σύνταξη. 

(β).  Ορθά το Πρωτόδικο Δικαστήριο έχει
βασισθεί επί της Κουτσελίνη.  Ούτε και δια-
φοροποιείται η κατάσταση επειδή η Κουτσε-
λίνη αναφερόταν σε συντάξεις ενώ οι άλλες
αναφέρονται σε μη καταβολή της προσαύ-
ξησης ή/και του τιμαριθμικού επιδόματος
και/ή τη μισθοδοσία.  Αυτό που έχει σημα-
σία είναι ότι τόσο η σύνταξη, όσο και ο μι-
σθός και οι προσαυξήσεις/τιμαριθμικό επί-

δομα αποτελούν περιουσία.  Επί του προκει-
μένου η Κουτσελίνη έχει διακηρύξει ότι
οποιαδήποτε επέμβαση επί της περιουσίας
είναι ανεπίτρεπτη γιατί παραβιάζει το αρ.
23.3 του Συντάγματος.  Κατά τα άλλα
ισχύουν τα όσα έχουμε προβάλει σε σχέση
με την αυστηρή προσήλωση στη Νομολογία.  

(γ). Ο ισχυρισμός των εφεσειόντων σε
σχέση με την επιβολή του 3% στον μηνιαίο
μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, ως ει-
σφορά στο κυβερνητικό  σχέδιο σύνταξης,
στηρίζεται το συμπέρασμα της απόφασης
μειοψηφίας του Πρωτόδικου Δικαστηρίου.  

(δ). Το Πρωτόδικο Δικαστήριο στην από-
φαση μειοψηφίας, αγνοώντας την σαφή περί
του αντιθέτου καταγραφή στο ίδιο το κεί-
μενο του Νόμου θεώρησε ότι ουσιαστικά η
αποκοπή του 3% ανταποκρίνεται αυτόματα
σε αποζημίωση και/ή ανταπόδοση υπέρ του
αιτητή και άρα ότι δικαιολογείται για τον
λόγο αυτόν η αποκοπή ως μη αντισυνταγ-
ματική.

(ε). Η απόφαση της μειοψηφίας είναι λαν-
θασμένη και διότι παρερμηνεύει το ίδιο το
κείμενο του Νόμου. Αντίθετα η απόφαση
πλειοψηφίας θέτει το θέμα στην ορθή του
διάσταση, με αναφορά στην πρώτη επιφύ-
λαξη του άρθρου 4 του επίδικου Νόμου η
οποία προνοεί ότι: «Νοείται ότι, οι αποκο-
πές  που γίνονται δυνάμει του παρόντος
νόμου δεν καθιστούν το Κυβερνητικό Σχέ-
διο Συντάξεων ή οποιοδήποτε σχέδιο συν-
τάξεων όμοιο μ΄ αυτό, ως σχέδιο με εισφο-
ρές, για σκοπούς του περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίστα-
ται, δεδομένου ότι ούτε το ύψος ούτε ο τρό-
πος  υπολογισμού των συνταξιοδοτικών
ωφελημάτων στηρίζεται στις εν λόγω απο-
κοπές ή συνδέεται μ’ οποιοδήποτε τρόπο μ’
αυτές».

(στ).  Oρθά το Πρωτόδικο Δικαστήριο έχει
βασισθεί επί της Κουτσελίνη.  Ούτε και 
διαφοροποιείται η κατάσταση επειδή η Κου-
τσελίνη αναφερόταν σε συντάξεις ενώ η πα-
ρούσα αναφέρεται σε αποκοπή 3% του μι-
σθού.  Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τόσο
η σύνταξη όσο και ο μισθός αποτελούν πε-
ριουσία.  Επί του προκειμένου η Κουτσελίνη
έχει διακηρύξει ότι οποιαδήποτε επέμβαση
επί της περιουσίας είναι ανεπίτρεπτη γιατί
παραβιάζει το αρ. 23.3 του Συντάγματος. n
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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) 

Επιφυλάχθηκε η απόφαση του Ανωτάτου
Συνέχεια από σελ. 1

Ενδοτμηματικές εξετάσεις σχετικά με
τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο,
τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και

τους Κανονισμούς που τον πλαισιώνουν και
τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο καθώς
και τους Κανονισμούς, Διατάγματα και Γνω-
στοποιήσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάμει
αυτών.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν:
A. Εξεταστές Τελωνείων για επικύρωση

του διορισμού τους, ανέλιξη στη Κλίμακα Α7
και απόκτηση δικαιώματος προαγωγής στη
θέση Εξεταστή Τελωνείων, 1ης Τάξης.

B. Υπάλληλοι, οι οποίοι με βάση τον περί
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο
(Αρ. 1) του 2007 (Ν. 38(ΙΙ)/2007) έχουν με-

τονομασθεί σε Τελωνειακοί Λειτουργοί.
Γ. Τελωνειακοί Λειτουργοί.
Δ. Βοηθοί Τελωνείων για ανέλιξη στη Κλί-

μακα Α7.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Αρχιτε-

λωνείο στις 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9:00
–12:00.

Οι εξεταζόμενοι μπορούν κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης να συμβουλεύονται τους
Νόμους, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα
και τις Γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνον-
ται στην εξεταστέα ύλη.

Αιτήσεις από μέρους των υποψηφίων πρέ-
πει να υποβληθούν στην Αν. Διευθύντρια του
Τμήματος Τελωνείων, όχι πιο αργά από τις 8
Νοεμβρίου 2019. n

Ενδοτμηματικές Εξετάσεις του Τμήματος Τελωνείων
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Aπόψεις και σχόλια
Οι αυταρχικοί ηγέτες στο προσκήνιο

Γνωστό είναι εδώ και πολύ καιρό ότι οι
σταθερές που καθόριζαν τα τεκταινόμενα
στη διεθνή σκηνή έχουν ανατραπεί. Είναι μια

διαδικασία που ου-
σιαστικά ξεκίνησε
μετά το τέλος της δι-
πολικής εποχής και
που σήμερα έχει λάβει
δραματικές (αν όχι
ανησυχητικές) δια-
στάσεις, όπως δεί-
χνουν τα τελευταία
γεγονότα όχι μόνο

στη Συρία με την παρουσία των Ρώσων και
των Τούρκων, αλλά και στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες με την επικείμενη παραπομπή του
αμερικανού προέδρου, στη Βρετανία με τη
σαιξπηρικών αποχρώσεων τραγωδία του
Brexit και στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση με την
πλήρη παραλυσία της. Και καθίσταται τώρα
φανερό ότι πίσω από όλα αυτά είναι η έλ-
λειψη ικανής ηγεσίας στο στρατόπεδο των
παραδοσιακά δημοκρατικών χωρών, γεγο-
νός που ανοίγει τον δρόμο στους αυταρχι-
κούς ηγέτες τύπου Πούτιν ή Ερντογάν.

Είναι λοιπόν αυτοί που καθορίζουν πλέον
τις εξελίξεις, μετά την αιφνίδια αμερικανική
αποχώρηση από τη Συρία, χωρίς όμως να
μπορεί, προς το παρόν τουλάχιστον, να δια-
κριβωθεί πού αυτές θα οδηγήσουν. Ένα ερώ-
τημα που μας αφορά άμεσα, καθώς θεωρεί-
ται πολύ πιθανό να έχει ανοίξει η όρεξη του
αδίστακτου τούρκου ηγέτη, μετά τη θριαμ-
βευτική του νίκη κατά των Κούρδων, και να
θελήσει να επεκτείνει τις «επιτυχίες» του
στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο.

Τώρα μάλιστα που ξέρει ότι έχει του χεριού
του τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με τόση
ευκολία πούλησε τους κούρδους συμμάχους

του. Και ο οποίος είναι άγνωστο πώς θα αν-
τιδράσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όταν το
κύριο πρόβλημα που τον απασχολεί τώρα
είναι ο κλοιός που σφίγγει γύρω του για την
παραπομπή του, μετά τις συγκλονιστικές
αποκαλύψεις του αμερικανού πρέσβη στην
Ουκρανία και του αμερικανού απεσταλμέ-
νου στη Συρία, που επισήμαναν ευθέως τις
προσωπικές του ευθύνες.

Και η Ενωμένη Ευρώπη, η μόνη που θα
μπορούσε να αντιδράσει σε όλα αυτά με το
βάρος της ιστορικής της παρουσίας και πα-
ράδοσης, είναι παντελώς απούσα, με τις
εσωτερικές της διαμάχες να την παραλύουν
και τον γαλλογερμανικό άξονα, πάνω στον
οποίο είχε στηριχθεί όλα αυτά τα χρόνια, να
έχει ουσιαστικά ατονήσει. Ακόμη και τη νέα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατόρθωσε να
συγκρατήσει εγκαίρως, για να μη μιλήσουμε
για το, όπως ήδη χαρακτηρίστηκε, «ιστορικό
λάθος» να κλείσει την πόρτα στα Δυτικά
Βαλκάνια. Όταν θα μπορούσε, για τους λό-
γους που όλοι γνωρίζουμε, να την είχε κρα-
τήσει τουλάχιστον μισάνοιχτη. Έτσι μία
ακόμα περιττή περιπέτεια ανοίγεται στη γει-
τονιά μας.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 27.10.2019

l Αναντίλεκτα πρόκειται για «ιστορικό
λάθος».
 

?

Διδάγματα από το Brexit για το μέλλον
της Ε.Ε.

Μέχρι σήμερα, η δύσκολη εμπειρία του
Brexit έχει ενισχύσει αντί να έχει εξασθενή-
σει τη συνοχή των «27». Προκύπτουν επτά
βασικά διδάγματα για την Ένωση. Πρώτον,

η κοινή στάση απέ-
ναντι σε ένα ζήτημα
αποδίδει. Ενώ θα πε-
ριμένουμε σήμερα με
νευρικότητα να μά-
θουμε αν θα υιοθετή-
σει το βρετανικό Κοι-
νοβούλιο τη συμφω-

νία αποχώρησης, οι ηγέτες των «27»
αποδέχθηκαν ομοφώνως και αμέσως τη συμ-
φωνία.

Επανειλημμένες απόπειρες της Βρετανίας
να διαιρέσει τους «27» είχαν μηδενικό απο-
τέλεσμα. Δεύτερον, πρέπει κανείς να εκμε-
ταλλεύεται την ισχύ του. Η Ε.Ε. «27» είναι
εμπορικός γίγαντας και χάρη σε αυτό κατά-
φερε να επικρατήσει σε πολλές πτυχές των
διαπραγματεύσεων για το Brexit. Τρίτον, έχει
μεγάλη σημασία η πολιτική αλληλεγγύη.
Ολόκληρη η Ένωση σεβάστηκε το επιχεί-
ρημα της Ιρλανδίας ότι πρέπει να αποφευχ-
θεί η ανέγερση φυσικού συνόρου στο νησί
ως ζήτημα ύψιστης εθνικής σημασίας. Η πε-
ρίπτωση της Ιρλανδίας δείχνει ότι το να ανή-
κει ένα κράτος σε μια πολυεθνική ένωση,
δίνει σε μια χώρα την ευκαιρία να προωθήσει
περαιτέρω της εθνικά της συμφέροντα. Τέ-
ταρτον, θα πρέπει κανείς να προσέχει ποιες
θα είναι οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις πολιτι-
κών επιλογών.

Η απόφαση της Γερμανίας το 2015 να
ανοίξει τα σύνορά της για τους πρόσφυγες
επέτρεψε στους αντιπάλους της Ε.Ε. στη
Βρετανία να παρουσιάσουν την Ε.Ε. με με-
λανά χρώματα. Πέμπτον, η Ένωση δεν θα
πρέπει να προχωρεί σε υπερβολικές παρα-
χωρήσεις προς τα μέλη της, όπως έκανε από
τη δεκαετία του ’70 με τη Βρετανία. Από τη
δεκαετία του 1970 η Ε.Ε. προσπαθεί να απο-
δέχεται τις βρετανικές διεκδικήσεις για ει-

δική μεταχείριση, αλλά κάθε φορά έμενε με
την εντύπωση πως η Βρετανία ζητούσε
ακόμη περισσότερες εξαιρέσεις από τους κα-
νόνες της Ένωσης. Έκτον, ένας δημόσιος
διάλογος για οποιοδήποτε θέμα κερδίζεται
ή χάνεται σε εθνικό επίπεδο. Ο Ντέιβιντ Κά-
μερον είχε αποφύγει να κάνει καμπάνια υπέρ
της Ε.Ε. μέχρι να εξασφαλίσει κάποιες νέες
εξαιρέσεις από τους κοινούς κανόνες. Στη
συνέχεια ήταν πολύ αργά για να πείσει ότι οι
έπαινοί τους προς την Ένωση είναι αληθινοί.
Έβδομον, οι περιορισμοί που συνεπάγεται η
συμμετοχή στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα στην Ευ-
ρωζώνη βοηθούν τα κράτη-μέλη να περιορί-
σουν τους λαϊκιστές. Οι αριστεροί ριζοσπά-
στες του ΣΥΡΙΖΑ και των Podemos στην
Ισπανία έχασαν έδαφος τα δύο τελευταία
χρόνια. Στην Ιταλία, το Κίνημα των Πέντε
Αστέρων έχει μετατραπεί από τσούρμο ριζο-
σπαστών σε ένα σχεδόν συνηθισμένο φιλο-
ευρωπαϊκό κεντροαριστερό κόμμα. Στην Αυ-
στρία το δεξιό FPO έχασε την εξουσία και
μεγάλο μέρος της λαϊκής ψήφου.

Η Ε.Ε. μετατρέπεται σταδιακά σε αυτό που
ονομάζω «κλαμπ των κλαμπ». Βασίζεται
στην κοινή αγορά για αγαθά και υπηρεσίες,
κεφάλαια και εργατικό δυναμικό και σε ορι-
σμένες βασικές απαιτήσεις (δημοκρατία, αν-
θρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου) που
είναι υποχρεωτικές για όλα τα κράτη-μέλη,
αλλά γίνεται πιο ευέλικτη. Επιτρέπει στα
μέλη της να αποφασίσουν σε ποια από τα
αλληλοεπικαλυπτόμενα «κλάμπ» (ευρώ,
Ζώνη Σένγκεν κ.τ.λ.) επιθυμούν να συμμε-
τέχουν.

Hοlger Schmieding,
Επικεφαλής Οικονομολόγος 

της Berenberg Bank.

l Ουδέν σχόλιον. 

Το Δικαστήριο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εξέδωσε στις 24 Οκτωβρίου την απόφαση του
στην προσφυγή της  Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δη-

μοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων  (EPSU)
κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής να απο-
κλείει τις δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις από το δικαίωμα
όλων των εργαζομένων για πληροφόρηση  και διαβούλευση
σε θέματα μεταρρυθμίσεων των υπηρεσιών. 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωμα πρωτοβουλίας  της
Κομισιόν σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει κατά
πόσον μπορεί να καθορίζει  νομικά  δεσμευτικές τις συμβά-
σεις κοινωνικών εταίρων για όλα  τα κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής ΄Ενωσης. 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕPSU Jan Willem Goudriaan
χαρακτήρισε την απόφαση του Δικαστηρίου σοβαρό πλήγμα
για τα 9,8 εκατομμύρια Ευρωπαίους δημοσίους  υπαλλήλους
για τους οποίους απορρίπτεται η ίδια  ισότιμη  νομική προ-
στασία για το δικαίωμα τους σε πληροφόρηση και διαβού-

λευση σε θέματα αναδόμησης των  υπηρεσιών το οποίο  ανα-
γνωρίζεται  σε όλους τους εργαζόμενους  του ιδιωτικού
τομέα. 

Ο ΓΓ της EPSU πρόσθεσε ότι η απόφαση ου Δικαστηρίου
εγείρει μείζονος σημασίας θέμα για το μέλλον  του κοινωνι-
κού διαλόγου στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής  ΄Ενωσης. Εγεί-
ρεται, τόνισε,  σοβαρότατο ζήτημα  για το πραγματικό δι-
καίωμα των κοινωνικών  εταίρων σε ότι αφορά  την ανά-
πτυξη ελάχιστων  κοινωνικών επιπέδων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τίθεται υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα αυτονομίας
των κοινωνικών  εταίρων και η  νομολογία του Δικαστηρίου
εγείρει τεράστιας σημασίας αβεβαιότητα για το μέλλον των
συμβάσεων  των κοινωνικών εταίρων στην ΕΕ. 

Η EPSU μελετά με  ιδιαίτερη προσοχή την κρίση του Δι-
καστηρίου για λήψη απόφασης  από  την Εκτελεστική Επι-
τροπής της Οργάνωσης για τα επόμενα  βήματα στα οποία
θα προβεί περιλαμβανομένης και προσφυγής στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο για την οποία ισχύει προθεσμία  δύο μηνών. n

Απογοητευτική απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημόσιας Δι-
οίκησης και Προσωπικού από προχθές Δευτέρα 4 Νο-
εμβρίου άρχισε η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης  εγ-

γράφων «APOSTILLE» για δημόσια έγγραφα από το Κέν-
τρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Κολοσσίου. 

Η πιστοποίηση «APOSTILLE» είναι αρμοδιότητα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και ήδη πα-

ρέχεται από τα ΚΕΠ Λευκωσίας 1 – Έγκωμη, ΚΕΠ Λευκω-
σίας 2 – Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, ΚΕΠ Λάρνα-
κας, ΚΕΠ Αμμοχώστου, ΚΕΠ Πάφου, ΚΕΠ Πελενδρίου και
ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς. 

Επισημαίνεται ότι στα ΚΕΠ δεν διενεργούνται πιστοποι-
ήσεις «APOSTILLE» για Ένορκες Δηλώσεις, τα έγγραφα
ιδιωτικού δικαίου π.χ. διαθήκες, συμφωνίες και πληρεξούσια

έγγραφα, καθώς και για τα πιστοποιητικά του Εφόρου Εται-
ρειών και Επίσημου Παραλήπτη και για άλλα εταιρικά έγ-
γραφα. Για τις περιπτώσεις αυτές οι πολίτες θα πρέπει να
αποτείνονται τόσο στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξεως, όσο και στο προσωπικό του ίδιου Υπουρ-
γείου που στεγάζεται στο ΚΕΠ Λεμεσού. n

Υπηρεσίες Πιστοποίησης Εγγράφων προσφέρονται από το ΚΕΠ Κολοσσίου

Χριστουγεννιάτικη Συνεστίαση 2019
Το Επαρχιακό Συμβούλιο σας προσκαλεί στο καθιερω-

μένο Χριστουγεννιάτικο χορό μας που θα πραγματοποι-
ηθεί το Σαββάτο 14 Δεκεμβρίου 2019 στις 8.00 μμ, στο 
ξενοδοχείο «AQUA MARE».

Ο χορός τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα
της Οργάνωσης μας κ. Γλαύκου Χ"Πέτρου.

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

Στην εκδήλωση θα τιμηθούν και όλοι οι συνάδελφοι
που αφυπηρέτησαν το 2019 και οι οποίοι είναι προσκε-
κλημένοι του Επαρχιακού Συμβουλίου. 

Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Επαρχιακού 
Συμβουλίου μέχρι την Δευτέρα 2  Δεκεμβρίου 2019  στα
τηλέφωνα:

1.  Νεόφυτος Νεοφύτου -   99632505
2.  Σκεύη Κουππάρη -   99131837
3.  Γιαννάκης Ιωάννου -   99647286
4.  Νίκος Στυλιανού -  99416276
5.  Γεώργιος Σάββα -  99675647
6.  Ευριπίδης Καλός -  99423283
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Οαγώνας των ακτιβιστών δικαιώθηκε
μετά από έναν χρόνο. Πλέον και τα
δύο φύλα μπορούν να παντρεύονται

από 18 ετών και άνω.
Μετά από μια μάχη ενός χρόνου με την

κυβέρνηση της Τανζανίας, οι ακτιβιστές που
διεκδικούσαν απαγόρευση του γάμου των
ανήλικων κοριτσιών επιτέλους δικαιώθηκαν.
Πλέον στην αφρικανική χώρα επιτρέπεται να
παντρεύονται μόνο αγόρια και κορίτσια 18
ετών και άνω.

«Ενώ δεχόμαστε με χαρά αυτή την είδηση,
κατανοούμε ότι έχουμε μπροστά μας πολλή
δουλειά γιατί πρέπει να συνεργαστούμε

στενά με την κυβέρ-
νηση για την εφαρ-
μογή του νόμου» σχο-
λίασε σχετικά ο Jean
Paul Murunga, εκπρό-
σωπος της Equality
Now, μιας από τις ορ-
γανώσεις που αγωνί-
στηκαν για αυτή την
πρόοδο, που σε χώρες εκτός του λεγόμενου
δυτικού κόσμου δεν θεωρείται καθόλου δε-
δομένη.

Ο γάμος για ανήλικα αγόρια είχε απαγο-
ρευτεί ήδη από το 1971, με τον νόμο Law of

Marriage Act 1971, αλλά τα
όρια ηλικίας για τα κορίτσια
είχαν προσδιοριστεί, τότε,
στα 14 χρόνια με τη συγκα-
τάθεση του δικαστηρίου και
στα 15 με τη συγκατάθεση
των γονέων. Όμως οι ανήλι-
κες νύφες, όπως έχει απο-
δειχθεί, είναι λιγότερο πι-

θανό να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ενώ κινδυνεύουν περισσότερο
να βιώσουν μια εφηβική εγκυμοσύνη και επι-
πλοκές στην κύηση, ασιτία και συζυγική βία.
Ένας γάμος ανηλίκων είναι πιθανότερο επί-

σης να εγκλωβίσει μια οικογένεια σε κύκλο
φτώχειας.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με
άλλες οργανώσεις στην Τανζανία, όπως και
με την κυβέρνηση, για να διασφαλίσουμε ότι
θα γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και
αλλαγές σε πολιτικές για να είναι σε θέση τα
κορίτσια στην Τανζανία να απολαμβάνουν
την εκπαίδευση, τα δικαιώματα και τις ελευ-
θερίες τους, απαλλαγμένα από τις παραβιά-
σεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που συ-
νοδεύουν τους γάμους ανηλίκων» κατέληξε
ο Murguna. n
Πηγή: womantoc.gr

Ο γάμος ανήλικων κοριτσιών μόλις απαγορεύτηκε στην Τανζανία: 
Λιγότερη συζυγική βία και φτώχεια

Οόρος «συναισθηματική νοημοσύνη»
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
στις αρχές της δεκαετίας του ’90 από

τον καθηγητή Ψυχολογίας στο Πανεπιστή-
μιο του Yale Peter Salovery και τον συνά-
δελφό του στο Πανεπιστήμιο του New
Hampshire John Mayer, για να περιγράψουν
ικανότητες όπως το να παρατηρεί κανείς τα
συναισθήματα τα δικά του και των άλλων,
να τα αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις
πληροφορίες αυτές για να κατευθύνει τη
σκέψη και τις πράξεις του. Η ιδέα αυτή πα-
ρέμεινε για λίγα χρόνια περιορισμένη στα
γραφεία των ακαδημαϊκών, έως ότου ο Da-
niel Goleman, καθηγητής Ψυχολογίας στο
Παν. του Harvard, συνέγραψε το 1995 το βι-
βλίο «Συναισθηματική νοημοσύνη». Γιατί το
EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ».
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Με τις εποχές να αλλάζουν, οι άνθρωποι
σήμερα είναι το κομβικό σημείο των επιχει-
ρήσεων, αφήνοντας τόσο τα χρήματα όσο
και τον τεχνολογικό εξοπλισμό να ακολου-
θούν σε δευτερεύουσα θέση. Για ορισμένους,
η ανθρώπινη φύση αποτελεί το ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα, την ψυχή της επιχείρη-
σης, που πονά, δημιουργεί, παθιάζεται και
διαρκώς ψάχνει για νόημα. Δεν θα μπορού-
σαμε, εν αρχή, παρά να κάνουμε λόγο για τα
ανθρώπινα συναισθήματα: τι ακριβώς αι-
σθάνεται κανείς, πώς το αναγνωρίζει, πώς το
διαχειρίζεται. Αναλογιζόμενοι ακόμη και την
καθημερινή μας ζωή, μπορούμε εύκολα να
αντιληφθούμε πως τα συναισθήματα βρί-
σκονται στο επίκεντρό της, ενώ ορισμένες
φορές ενδέχεται να λειτουργήσουν ακόμα
και ως προσαρμοστικοί μηχανισμοί στη δου-
λειά, στο σχολείο και σχεδόν σε κάθε πτυχή
της ανθρώπινης ζωής. Η ικανότητα λοιπόν
ενός ανθρώπου να αναγνωρίζει τόσο τα δικά
του όσο και τα συναισθήματα των άλλων και
να τα διαχειρίζεται αποτελεσματικά, δημι-
ουργώντας κίνητρα για τον εαυτό του, ορί-
ζεται και ως Συναισθηματική Νοημοσύνη
(Emotional Quotient). Βασικοί πυλώνες της
τελευταίας αποτελούν η αυτοεπίγνωση αλλά
και η επίγνωση των άλλων, η αυτοδιαχείριση
αλλά και η διαχείριση των σχέσεων που δια-
μορφώνει καθένας από εμάς με τους άλλους.
Κατανοώντας τις ανάγκες μου και όλα όσα
νιώθω, έχω την ευχέρεια να κατανοήσω και
τους υπόλοιπους γύρω μου.
Η νέα ικανότητα

Η συναισθηματική νοημοσύνη σηματοδο-

τεί την αποτελεσματικότητα σε ποικίλα επί-
πεδα, καθώς ο «έξυπνος συναισθηματικά»
άνθρωπος όχι μόνο έχει καλύτερη ψυχική
υγεία, αφού αναγνωρίζει τις ανάγκες του και
επομένως βρίσκεται σε θέση να τις καλύψει,
αλλά αποδίδει και καλύτερα στην εργασία
του. Σύμφωνα με τη μελέτη του Goleman το
1998 σχετικά με τις απαιτούμενες για την
επιτυχία ικανότητες σε 181 διαφορετικές θέ-
σεις εργασίας, διαπιστώθηκε ότι οι δύο στις
τρεις ικανότητες ήταν συναισθηματικές.

Το να βρίσκεται κανείς σε επαφή με τα συ-
ναισθήματά του και να τα αναγνωρίζει απο-
τελεί το κλειδί στη διαχείριση των επαγγελ-
ματικών σχέσεων. Η ζήλια ή ο θυμός απέ-
ναντι σε έναν συνάδελφο σηματοδοτεί
κάποια έλλειψη που πρέπει να καλυφθεί. Η
αυτογνωσία από την άλλη συμπληρώνει το
άτομο, καθώς όντας γνώστης των δυνατών
σημείων, των σημείων που χρήζουν βελτίω-
σης αλλά και των ορίων του, μπορεί να απο-
δώσει τα μέγιστα και στην εργασία του.
Καλύτερη διαχείριση του στρες

Το αντικείμενο αλλά και ο φόρτος εργα-
σίας, η εξισορρόπηση εργασιακής – προσω-
πικής ζωής, είναι μονάχα λίγοι από τους 
παράγοντες που προκαλούν και αυξάνουν,
σήμερα, το εργασιακό στρες. Απώτερη συνέ-
πεια του στρες αποτελεί η ενεργοποίηση του
αυτόνομου νευρικού συστήματος. Ο ανθρώ-
πινος οργανισμός δηλαδή, εισέρχεται σε μία
θέση άμυνας απέναντι στον ελλοχεύοντα
κίνδυνο. Ο υποθάλαμος στη συνέχεια δίνει
εντολή στην υπόφυση του εγκεφάλου να εκ-
κρίνει ορμόνες, με την πιο ευρέως διαδεδο-
μένη την αδρεναλίνη. Εν ολίγοις ο οργανι-
σμός σημαίνει συναγερμό και καταναλώνει
απίστευτα ποσά ενέργειας για τη διαχείριση
απλών καθημερινών καταστάσεων ενώ μα-
κροχρόνια ενδέχεται να οδηγήσει στην
εξάντληση, ή διαφορετικά στο γνωστό
«burn out». Οι άνθρωποι με υψηλή συναι-
σθηματική νοημοσύνη ωστόσο έχουν την

δυνατότητα να άρουν τον εν λόγω συνα-
γερμό. Μπορούν και αποδίδουν καλύτερα
εργασιακά καθώς μαθαίνουν να διαχειρίζον-
ται το στρες που βιώνουν παραγωγικά. Το
άτομο που γνωρίζει τις προσωπικές του αδυ-
ναμίες, βρίσκεται σε θέση να ζητήσει βοή-
θεια προκειμένου να εξελιχθεί, δίχως να θε-
ωρεί τον εαυτό του αδύναμο. Η εν λόγω
βοήθεια ενδέχεται να έχει τη μορφή ενός
νέου πρότζεκτ με περισσότερες «απαιτήσεις»
από το προηγούμενο, αφού και το ίδιο το
άτομο επιθυμεί να εξελιχθεί περαιτέρω.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ο
ακρογωνιαίος λίθος της θεωρίας της συναι-
σθηματικής νοημοσύνης. Ολοι οι άνθρωποι
διαθέτουν συναισθηματική νοημοσύνη,
άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Η συ-
ναισθηματική νοημοσύνη, ούσα αυτή κα-
θαυτή ψυχολογικό χαρακτηριστικό, σχετίζε-
ται με τη γενετική προδιάθεση.

Το στοιχείο που τη διαμορφώνει και την
μεγιστοποιεί είναι τα ερεθίσματα του εξωτε-
ρικού περιβάλλοντος, ενώ έχει αποδειχθεί
πως αυξάνεται εκθετικά με την ηλικία και
την εμπειρία του ατόμου. Ο Goleman αυτού
του είδους την ανάπτυξη της συναισθηματι-
κής νοημοσύνης την ονομάζει ωριμότητα και
σίγουρα δεν κάνει λάθος.
Κατακτώντας την κορυφή

Το άτομο λοιπόν με αναπτυγμένη συναι-
σθηματική νοημοσύνη δύναται να μετατρέ-
ψει το «κακό» προαναφερθέν στρες σε
«καλό». Οργανώνοντας κανείς κατάλληλα
το πρόγραμμά του και με σύμμαχο την αυ-
τογνωσία μπορεί να κατακτήσει την κορυφή.
Το στρες ενεργοποιεί μεν το σώμα, αλλά η
παρουσία απειλής δεν είναι απαραίτητη. Στη
θέση της απειλής μπαίνει πια η πρόκληση για
τη βελτίωση της αποδοτικότητας αλλά και
την επίτευξη προσωπικών στόχων, εργασια-
κών και μη. Τα θετικά συναισθήματα βοη-
θούν το άτομο να διαχειριστεί παραγωγικά
οποιαδήποτε στρεσογόνα κατάσταση. Η

εσωτερική παρακίνηση αποδίδει τα μέγιστα,
καθώς το άτομο που είναι σίγουρο για τα βή-
ματά του διαθέτει ολοένα και περισσότερο
χρόνο και ενέργεια για να εξελιχθεί, δίχως να
φοβάται για ενδεχόμενα λάθη. Σε ενδότερη
ανάλυση το άτομο απολαμβάνει την οποι-
αδήποτε πρόκληση καθώς βρίσκει νόημα
στην εργασία του. Ενεργοποιούνται τα προ-
σωπικά του κίνητρα διότι μπορεί να δει ξε-
κάθαρα τόσο τον στόχο όσο και τον σκοπό
σε αυτό που κάνει.
Από το εγώ στο εμείς

Τα οφέλη της συναισθηματικής νοημοσύ-
νης δεν περιορίζονται σε ατομικό επίπεδο
αλλά επεκτείνονται και στο κοινωνικό, δί-
νοντας στο άτομο την ευκαιρία να δομήσει
ποιοτικές σχέσεις με τους γύρω του και να
τις διαχειριστεί κατάλληλα. Σε επίπεδο ομά-
δας, δεν ενισχύεται μόνο το αίσθημα της
σύνδεσης με τους υπόλοιπους συναδέλφους,
αλλά μαθαίνουν συλλογικά να αλληλοϋπο-
στηρίζονται, να λειτουργούν ως αρωγοί και
όχι ως εμπόδια στην επίτευξη ενός μεγαλύ-
τερου κοινού στόχου. Πέραν του στόχου, κά-
νουμε λόγο εδώ για κοινό σκοπό και δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνος του κανείς φτά-
νει κάπου πιο γρήγορα, μαζί όμως φτάνουμε
όλοι πιο μακριά.
Ηγέτης ή προϊστάμενος

Η συναισθηματική νοημοσύνη προσφέρει
εύφορο έδαφος για την ανάδειξη ηγετών, αν-
θρώπων κοινών, καθημερινών με όραμα και
πίστη στον σκοπό. Ανθρώπων που εμπνέουν,
βοηθούν και γνωρίζουν τον τρόπο να βρί-
σκονται δίπλα στους συνεργάτες τους. Αν-
θρώπων χαρισματικών που διαθέτουν την
ικανότητα να συνδυάζουν ποικίλους τρό-
πους και δυνάμεις προκειμένου να καταφέ-
ρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ηγέτες
είναι οι προϊστάμενοι που ενώ δίνουν εντο-
λές, επιβλέπουν και συντονίζουν, καταφέρ-
νουν παράλληλα να παρακινούν, να ενθαρ-
ρύνουν και να διατηρούν ζωντανό το όραμα
ακόμα και στις πιο ζοφερές στιγμές. Η ηγε-
σία ισοδυναμεί με τη συναισθηματική νοη-
μοσύνη, αφού και η τελευταία αποτελεί το
βασικό κριτήριο ανάληψης ηγετικών θέσεων.
Σύμφωνα με την πληθώρα των προαναφερ-
θέντων, όλα ξεκινούν και τελειώνουν στη
συναισθηματική νοημοσύνη. Αποτελεί τον
σπόρο στα έγκατα της ανθρώπινης ψυχής,
που ανθεί διαρκώς, μεγαλώνει και εξελίσσε-
ται. n 
Πηγή:Αννα Μαρία Δρόσου, vita.gr

Συναισθηματική νοημοσύνη: Προσόν στη ζωή και στη δουλειά
Με υψηλό IQ προσλαμβάνεσαι σε
μια εταιρεία, με υψηλό EQ προάγε-
σαι. Mε υψηλό IQ βελτιώνεις την
εικόνα σου, με υψηλό EQ είσαι πε-
ριζήτητος. Σήμερα δεν αρκεί πια
να είμαστε έξυπνοι για να γίνουμε
επιτυχημένοι. Χρειάζεται και η συ-
ναισθηματική νοημοσύνη.
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AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ

Τα γεγονότα
Με την πιο πάνω προσφυγή αμφισβητή-

θηκε η νομιμότητα της απόφασης της ΕΔΥ,
η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας
18.8.2017 και με την οποία το ενδιαφερό-
μενο μέρος  κα Αλεξάνδρου (ΕΜ), προήχθη
στη μόνιμη θέση Λειτουργού Δημόσιας Δι-
οίκησης και Προσωπικού Α’, Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού, αναδρο-
μικά από 1.5.2007.

Η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αποτέ-
λεσμα επανεξέτασης, κατόπιν ακυρωτικής
απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου
στην Στυλιανού ν. Δημοκρατίας, Υποθ. Αρ
1220/2013, ημερ. 13.7.2017, σύμφωνα με την
οποία η εκεί προαγωγική διαδικασία και
προσβαλλόμενη απόφαση προαγωγής του
Ε.Μ. στην επίδικη θέση αντί της αιτήτριας
από 1.5.2007, κρίθηκαν ως πάσχουσες, εφό-
σον στηρίχθηκαν σε πάσχουσα, σύμφωνα με
τα ευρήματα της Ολομέλειας του Ανωτάτου
Δικαστηρίου στην Στυλιανού ν. Δημοκρα-
τίας, Α.Ε. 171/2010, ημερ. 28.7.2015, σύ-
σταση του Διευθυντή

Η υπό της ΕΔΥ  διενεργηθείσα επανεξέ-
ταση έλαβε χώρα στη συνεδρία της ΕΔΥ,
ημερομηνίας 21.7.2017, και απέληξε στην
απόφαση του εκ νέου διορισμού της Αλε-
ξάνδρου (Ε.Μ.) στη μόνιμη θέση Λειτουργού
Δημόσιας Διοίκησης και Προ-
σωπικού Α’, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού.

Όπως προκύπτει από το
σχετικό πρακτικό, στη συνε-
δρία κλήθηκε και προσήλθε η
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
του Τμήματος Δημόσιας Διοί-
κησης και Προσωπικού («η
Διευθύντρια»), η οποία αφού
υπέβαλε τη σύστασή της υπέρ
του Ε.Μ., αποχώρησε από τη
συνεδρία.

Νομικοί ισχυρισμοί
Ο ευπαίδευτος συνήγορος

της αιτήτριας ισχυρίστηκε εν
πρώτοις ότι η αιτήτρια υπε-
ρείχε έναντι του Ε.Μ. σε αρ-
χαιότητα, πείρα, αλλά και
στην υπό του οικείου σχεδίου
υπηρεσίας προβλεπόμενη «προτίμηση» ανα-
φορικά με την πείρα στη Δημόσια Υπηρεσία,
την οποία δεν διέθετε το Ε.Μ.. Ωστόσο, κατά
τη σχετική εισήγηση, αυτή η υπεροχή ουδό-
λως λήφθηκε υπόψη είτε από τη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή, είτε από τη Διευθύντρια, είτε

από την ΕΔΥ, με αποτέλεσμα να πάσχει και
να υπόκειται σε ακύρωση τόσο η δοθείσα
σύσταση, ως πεπλανημένη και συγκρουό-
μενη με τα στοιχεία των φακέλων, όσο, για
τους ίδιους λόγους, και η τελική απόφαση, η
οποία και έλαβε υπόψη της την εν λόγω σύ-
σταση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ευπαίδευτο
συνήγορος της αιτήτριας, έπασχε η δοθείσα
σύσταση και για το λόγο ότι αυτή, ανεπίτρε-
πτα και αντίθετα προς την πάγια επί του θέ-
ματος νομολογία, στηρίχθηκε και στις προ-
σωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Εκ διαμέτρου αντίθετες ήταν οι θέσεις της
ευπαίδευτης συνηγόρου των καθ’ ων η αί-
τηση. Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί
σύστασης πεπλανημένης και συγκρουόμε-
νης με τα στοιχεία των φακέλων, η ευπαί-
δευτη συνήγορος για τους καθ’ ων η αίτηση
αντέτεινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση
συνάδει πλήρως με τα στοιχεία των φακέ-
λων, λήφθηκε δε ορθά και νόμιμα και μετά
από διενέργεια της δέουσας έρευνας και κατ’
ορθή ενάσκηση της διακριτικής εξουσίας της
Διοίκησης και ουδεμία πλάνη εμφιλοχώρησε
κατά τη λήψη αυτής. 

Περαιτέρω, προς υποστήριξη της επίδικης
απόφασης, η ευπαίδευτη συνήγορος  των
καθ’ ων η αίτηση επικαλέστηκε και τη νομο-
λογιακά διαμορφωμένη αρχή ότι δε χωρεί
επέμβαση του Δικαστηρίου, εκτός εάν η αι-
τήτρια αποδείξει έκδηλη υπεροχή έναντι του
επιλεγέντος υποψηφίου, κάτι που, όπως ει-
σηγήθηκε, δε συνέβη εν προκειμένω. 

Υπέρ της νομιμότητας και εγκυρότητας
της επίδικης απόφασης επιχειρηματολόγησε
και η πλευρά του Ε.Μ., που πρόβαλε εν πολ-
λοίς παρόμοιους ισχυρισμούς με αυτούς των
καθ’ ων η αίτηση.

Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη

απόφαση τόνισε, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:

(α). Έχω εξετάσει την προ-
σβαλλόμενη απόφαση υπό το
πρίσμα του συνόλου των
στοιχείων που τέθηκαν ενώ-
πιον του Δικαστηρίου, λαμ-
βάνοντας υπόψη και την επι-
χειρηματολογία των διαδί-
κων, η οποία αποτέλεσε το
υπόβαθρο για προώθηση των
εκατέρωθεν θέσεων, είτε υπέρ
είτε κατά της νομιμότητας
της προσβαλλόμενης πράξης.

(β). Εν πρώτοις, κρίνω χρή-
σιμο να υπενθυμίσω ότι σύ-
σταση, η οποία δίδεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 34(9) του
περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμου (Ν.1/1990), δεν απαι-

τείται να είναι αιτιολογημένη. Ωστόσο, δε
σημαίνει ότι αυτή μπορεί να δίδεται από το
Διευθυντή κατά το δοκούν.  

(γ). Είναι νομολογημένο ότι η σύσταση
εξετάζεται σε συσχετισμό με το περιεχόμενο
των προσωπικών φακέλων των υποψηφίων,

στη βάση των θεσμοθετημένων κριτηρίων
(αξία, προσόντα, αρχαιότητα), ούτως ώστε η
αιτιολογία της να προκύπτει μέσα από ό,τι
αποτυπώνονται σ’ αυτούς (βλ. Μοδίτης ν.
Δημοκρατίας (2002) 3 Α.Α.Δ. 695). Είναι δε
επίσης νομολογημένο ότι η σύσταση του Δι-
ευθυντή δεν μπορεί να δια-
μορφώνεται στη βάση των
αποτελεσμάτων της προφορι-
κής συνέντευξης των υποψη-
φίων (βλ. Παναγή κ.α. ν. Δη-
μοκρατίας κ.α. (2011) 3
Α.Α.Δ. 163 και Καφά ν. Δημο-
κρατίας (2010) 3 Α.Α.Δ. 12). 

(δ). Εξετάζοντας το σχετικό
πρακτικό της επίδικης συνε-
δρίας της Ε.Δ.Υ. ημερομηνίας
21.7.2017, διαπιστώνω ότι η
παρούσα περίπτωση σαφώς
και διαφοροποιείται από
αυτήν που εξετάστηκε στην
Καφά, ανωτέρω, εφόσον εδώ
η Διευθύντρια δεν έλαβε
υπόψη της την απόδοση των υποψηφίων
στην ενώπιον της ΕΔΥ προφορική συνέν-
τευξη, προκειμένου να υποβάλει σύσταση.
Πουθενά στην υπό αναφορά σύσταση δεν
αναφέρεται ότι λήφθηκε υπόψη για τη δια-
μόρφωση αυτής η ενώπιον της ΕΔΥ από-
δοση των υποψηφίων στην προφορική συ-
νέντευξη. Μάλιστα, ως αναγράφεται και στο
πρακτικό, η Διευθύντρια υπέβαλε τη σύ-
στασή της και αποχώρησε από τη συνεδρία,
πριν από τη διενέργεια των εν λόγω συνεν-
τεύξεων. 

Κατά συνέπεια, ο υπό του συνηγόρου της
αιτήτριας ισχυρισμός περί πάσχουσας σύ-
στασης για τον συγκεκριμένο λόγο, δεν ευ-
σταθεί και απορρίπτεται.

(ε). Παρατηρώ ότι, παρά την, κατά τα
λοιπά, ενδελεχή και λεπτομερή σύστασή της,
η Διευθύντρια πουθενά δεν αναφέρθηκε
στην υπό της αιτήτριας κατοχή της, σύμ-
φωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης,
«προτίμησης»: όπως προκύπτει από τα ενώ-
πιον μου στοιχεία, σε αντίθεση με το Ε.Μ., η
αιτήτρια διέθετε την προβλεπόμενη από το
σχέδιο υπηρεσίας «πενταετή τουλάχιστον
ευδόκιμη διοικητική πείρα από την οποία
επαρκής πείρα σε θέματα διοίκησης προσω-
πικού, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρε-
σία» (βλ. παρ. (2) των «Απαιτούμενων Προ-
σόντων» του οικείου σχεδίου υπηρεσίας). 

(στ). Έχει νομολογηθεί ότι «η κατοχή ‘προ-
τίμησης’ σε σχέδιο υπηρεσίας δίδει προβάδι-
σμα σε αυτόν που το έχει, διαφορετικά δεν
θα υπήρχε ανάγκη καταγραφής τέτοιας προ-
τίμησης στο σχέδιο υπηρεσίας.   Αποτελεί
στην ουσία προσόν του σχεδίου υπηρεσίας
που ενέχει τη δική του σημασία.». Το δεδο-
μένο της «προτίμησης» θα πρέπει να τίθεται
στη συγκριτική εικόνα των υποψηφίων μαζί
με τα λοιπά στοιχεία κρίσης, λαμβάνοντας
υπόψη ότι αποτελεί «κανονιστική επιθυμία
του νομοθέτη» και υποδηλοί ότι ο κάτοχός
της φέρει και υπέρτερη πείρα στο συγκεκρι-
μένο θέμα.

(ζ). Υπό το φως των πιο πάνω, καταλήγω
ότι η υπό της Διευθύντριας παντελής έλ-
λειψη αναφοράς στο δεδομένο της «προτί-
μησης» που, σε αντίθεση με το Ε.Μ., διέθετε
η αιτήτρια, οδηγεί στη διαπίστωση περί ελ-
λιπούς διενεργηθείσας έρευνας εκ μέρους

της Διευθύντριας, αλλά και
πεπλανημένης σύστασης, η
οποία, συνακόλουθα, πάσχει.

Επιπρόσθετα, εξετάζοντας
την υπό αναφορά σύσταση,
παρατηρώ ότι δεν φαίνεται
να λήφθηκε υπόψη υπό της
Διευθύντριας η υπεροχή της
αιτήτριας σε πείρα έναντι του
Ε.Μ., με αποτέλεσμα, και σε
αυτή την περίπτωση, το ενδε-
χόμενο πλάνης να μην μπορεί
να αποκλειστεί. 

(η). Κατά πάγια εξάλλου
νομολογία, η πείρα πρέπει να
συνεκτιμάται ως στοιχείο που
συμβάλλει στην γενικότερη

αξία των υποψηφίων αλλά και να καταγρά-
φεται ρητά ότι λαμβάνεται υπόψη στο πλαί-
σιο της διεργασίας αξιολόγησής τους. Η
απουσία δε αναφοράς στο στοιχείο της πεί-
ρας από το αποφασίζον όργανο δεν διασώ-
ζεται από το τεκμήριο της κανονικότητας το
οποίο μάλιστα παραμερίζεται εάν τα γεγο-
νότα, ως εν προκειμένω, δεικνύουν προς την
αντίθετη κατεύθυνση. 

Συνεπώς, υπό το φως των πιο πάνω, και
δεδομένης της πλήρους απουσίας αναφοράς
στο στοιχείο της πείρας στην υπό της Διευ-
θύντριας δοθείσα σύσταση, καταλήγω ότι
πάσχει η εν λόγω σύσταση ως πεπλανημένη.

(θ). Εκεί που, κατά τη Διευθύντρια, υπερέ-
χει το Ε.Μ., είναι στη γενική αξιολόγηση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, όπου το Ε.Μ.
αξιολογήθηκε ως «Εξαίρετη» και η αιτήτρια
ως «Πολύ Καλή», ενώ και ως προς τα πρό-
σθετα προσόντα, ο μεταπτυχιακός τίτλος
(Master of Business Administration in
Human Resource Management) του Ε.Μ.
κρίθηκε ως απόλυτα σχετικός με τα καθή-
κοντα της επίδικης θέσης. 

Εν πρώτοις, θεωρώ ότι δεν μπορεί να δια-
φοροποιήσει τα δεδομένα της υπό κρίση πε-
ρίπτωσης το γεγονός ότι το Ε.Μ. αξιολογή-
θηκε ως «Εξαίρετη» από τη Συμβουλευτική
Επιτροπή, ενώ η αιτήτρια ως «Πολύ Καλή».
Πρόκειται προφανώς για μια οριακή δια-
φορά, η οποία ως τέτοια χαρακτηρίστηκε και
από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, τόσο στην Χαράλαμπος Σπανός ν. Δη-
μοκρατίας (1999) 3 Α.Α.Δ. 432, όσο και αρ-
γότερα στην Ειρήνη Χριστοδούλου ν. Δημο-
κρατίας, Υποθ. Αρ. 862/2007, ημερ. 3.4.2009:
μια τέτοια διαφορά σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί ως σημαντική. Πε-
ραιτέρω, κρίνω σκόπιμο να υπενθυμίσω στο
σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον περί Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Νόμο (Ν.1/1990), ο ρόλος
της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι απλά
υποβοηθητικός και ότι η ΕΔΥ, ως το αρμό-
διο αποφασίζον όργανο, έχει το καθήκον
επιλογής του καταλληλότερου υποψηφίου. n

Αναθεωρητική Έφεση  Αρ. 1488/2017.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΑΙ
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

20 Σεπτεμβρίου, 2019

Είναι νομολογη-
μένο ότι η σύ-
σταση εξετάζεται
σε συσχετισμό με
το περιεχόμενο
των προσωπικών
φακέλων των υπο-
ψηφίων, ούτως
ώστε η αιτιολογία
της να προκύπτει
μέσα από ό,τι 
αποτυπώνονται 
σ’ αυτούς.

Η υπό της Διευ-
θύντριας παντελής
έλλειψη αναφοράς
στο δεδομένο της
«προτίμησης» που
διέθετε η αιτήτρια,
οδηγεί στη διαπί-
στωση περί ελλι-
πούς αλλά και 
πεπλανημένης 
σύστασης.
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Αναμνήσεις “δόλιας πολιτικής”
Το Προβάδισμα

Ηεθιμοτυπία διαδραματίζει σημαν-
τικό ρόλο στα κράτη, στους οργανι-
σμούς και εν γένει τα οργανωμένα

σώματα. Στους οργανισμούς αυτούς ειδική
υπηρεσία ασχολείται με το συγκεκριμένο
θέμα, το οποίο παρουσιάζει διάφορες πλευ-
ρές. Μια πτυχή αυτού του θέματος αποτελεί
η σειρά προτεραιότητας ή το προβάδισμα, γι’
αυτό και τα κράτη έχουν το λεγόμενο  πρω-
τόκολλο, στο οποίο καθορίζεται η σειρά των
αξιωματούχων και των επισήμων του κάθε
κράτους. Έζησα προσωπικά περίπτωση που
αρχηγός κόμματος εγκατέλειψε το Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας, επειδή δεν τοποθετή-

θηκε στη σωστή θέση. Αλλά και άλλες μι-
κροπαρεξηγήσεις γύρω από το ίδιο θέμα πα-
ρατηρήθηκαν, για τις οποίες δεν δημιουργή-
θηκε θόρυβος ούτε έλαβαν ευρύτερες δια-
στάσεις.  Διορθώθηκαν επιτόπου με επίδειξη
κατανόησης εκ μέρους των εμπλεκομένων,
αφού δόθηκαν αρμοδίως κάποιες εξηγήσεις.

Παρακολουθώ στην τηλεόραση σκηνές,
όπου εμφανίζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας και ο κ. Ακιντζί μαζί με την κυρία Σπέ-
χαρ μπροστά στους φωτογράφους είτε κα-
θήμενοι σε τραπέζι είτε όρθιοι απλώς για επί-
σημη φωτογράφηση. Κανονικά, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας θα πρέπει να βρίσκεται στα
δεξιά της κυρίας Σπέχαρ και ο κ. Ακιντζί στα
αριστερά. Δυστυχώς, δεν συμβαίνει πάντα
τούτο, αγνοώ δε με ποιου την πρωτοβουλία
γίνεται αυτό. Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο που
σε ανάλογη σκηνή στην έδρα των Ηνωμέ-
νων Εθνών - σκηνή που κατά καιρούς επα-
ναλαμβάνεται - μια κυρία αφροαμερικανίδα,

προφανώς υπεύθυνη, σπεύδει με βήμα ταχύ
να προλάβει να δείξει τη σωστή θέση στους
δυο ηγέτες, δεξιά και αριστερά του Γενικού
Γραμματέα.

Αυτά μου έφεραν στη θύμηση κάποια σχε-
τικά περιστατικά της δόλιας πολιτικής των
Άγγλων στην Κύπρο, που είχα διαβάσει στο
βιβλίο του συμμαθητή μου Γ.Σ. Γεωργαλλίδη
“Cyprus and the Governorship of Sir Ronald
Storrs: e Causes of the 1931 Crisis”. Από
το 1878 οι αποικιοκράτες έδιναν προβάδισμα
στον μουφτή έναντι του αρχιεπισκόπου. Η
στάση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του
αρχιεπισκόπου, με αποτέλεσμα κάποια χρο-
νική στιγμή, και συγκεκριμένα το 1926, όταν
ο νέος κυβερνήτης Storrs ορκιζόταν επί τη
αναλήψει των καθηκόντων του ενώπιον του
Νομοθετικού και των επισήμων, ο αρχιεπί-
σκοπος Κύριλλος Γ΄ να αρνηθεί να παρα-
στεί. Την αντίδραση των Ελλήνων προκά-
λεσε και άλλο συναφές περιστατικό. Όπως

είναι γνωστό, ο Storrs ίδρυσε Βιβλιοθήκη και
Ωδείο στην Κύπρο το 1927. Στην πλάκα που
τοποθετήθηκε έξω από το κτήριο το όνομα
του Ωδείου εμφανιζόταν καθέτως στα αγ-
γλικά, τουρκικά και ελληνικά. Όταν διαμαρ-
τυρήθηκαν οι Έλληνες, η πλάκα αντικατα-
στάθηκε με άλλη, στην οποία υπήρχαν τρεις
παράλληλες στήλες, με το όνομα της Σχολής
στα ελληνικά, αγγλικά και τουρκικά. Η πρα-
κτική αυτή ακολουθήθηκε και στα διάφορα
έντυπα που εκδίδονταν στις τρεις αυτές
γλώσσες. Η εξήγηση των Άγγλων για την
αλλαγή ήταν ότι το όνομα μπήκε καθ’ ον
τρόπο διαβάζουν Έλληνες και Τούρκοι∙ οι
μεν Έλληνες από αριστερά προς τα δεξιά, οι
δε Τούρκοι από δεξιά προς τα αριστερά. Αρ-
γότερα, πάλιν επί  Storrs,  διορθώθηκε και το
θέμα του προβαδίσματος αρχιεπισκόπου και
μουφτή. n

Νέοι ειδικοί όροι ασφάλειας και υγείας
στην εργασία για ψηλά κτήρια

Έχουν ετοιμαστεί και αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα από το Τμήμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας του Υπουργείου Εργα-

σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, ειδικοί όροι ασφάλειας και υγείας στην
εργασία που αφορούν στη μελέτη και ανέ-
γερση ψηλών κτηρίων. Οι όροι αυτοί είναι
διαθέσιμοι στην ιστόθεση ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝ-
ΔΕΣΕΙΣ a Άδειες / Πιστοποιητικά a
Πολεοδομικές Άδειες και Άδειες Οικοδομής
ως Παράρτημα 8 Επιπρόσθετοι Ειδικοί Όροι
για Ψηλά Κτήρια.

Οι ειδικοί όροι για ψηλά κτήρια βασίζον-
ται στις πρόνοιες της νομοθεσίας για τα θέ-
ματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και
η συμμόρφωση με αυτές αποτελεί υποχρέ-
ωση του κυρίου του κάθε έργου (ιδιοκτήτη)

και των μελετητών και επιβλεπόντων των
έργων καθώς και των κατόχων των χώρων
των κτηρίων αυτών που χρησιμοποιούνται
ως χώροι εργασίας (όπως εστιατόρια, κατα-
στήματα, γυμναστήρια, κ.ά.).

Οι όροι αυτοί ισχύουν για κτήρια με ύψος
πέραν των 25 μέτρων και εφαρμόζονται επι-
πρόσθετα από τους τυποποιημένους όρους
του Παραρτήματος 3: «Πολυκατοικίες και
Οικιστικές Μονάδες», στην περίπτωση που
το κτήριο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
ως οικιστικό ή του Παραρτήματος 4: «Μη
βιομηχανικά υποστατικά», στην περίπτωση
που χώροι του κτηρίου θα χρησιμοποιηθούν
ως χώροι εργασίας όπως εστιατόρια, κατα-
στήματα, γυμναστήρια, κ.ά. n

Εγκρίθηκε τροποποιητικό νομοσχέδιο
για ενίσχυση φοροεισπρακτικής ικανότητας

Τροποποιητικό νομοσχέδιο που ανα-
μένεται να ενισχύσει τη φοροεισπρα-
κτική ικανότητα του κράτους ενέκρινε,

το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του
της 23ης Οκτωβρίου.

Μια πρόνοια του προτεινόμενου νομοσχε-
δίου αφορά την υποχρεωτική υποβολή φο-
ρολογικής δήλωσης από όλους όσοι έχουν
εισόδημα και όχι μόνο από όσους έχουν ει-
σόδημα πάνω από τις 19 χιλιάδες 500 ευρώ
τον χρόνο που είναι το αφορολόγητο όριο.

Από επίσημης πλευράς η υποχρέωση των-
πολιτών που προνοείται στο νομοσχέδιο χα-
ρακτηρίζεται ως μια ολιγόλεπτη εργασία
μέσα από την ηλεκτρονική οδό, προκειμένου
να υπάρχει πλήρης εικόνα της φορολογικής
βάσης και για να αποκαλυφθούν ουσιαστικά
όσοι φοροδιαφεύγουν.

Μια δεύτερη πρόνοια αφορά την υποχρέ-
ωση από το σύνολο σχεδόν των επιχειρή-
σεων, όσων παράγουν υπηρεσίες και προ-
ϊόντα, να δέχονται ηλεκτρονική πληρωμή,
δηλαδή με κάρτα. Δεν θα είναι υποχρέωση
ασφαλώς του καταναλωτή να πληρώνει με
κάρτα, αλλά αν το επιθυμεί ο καταναλωτής
τότε θα είναι υποχρέωση της επιχείρησης να
δέχεται κάρτα. Αυτό το μέτρο θα ενθαρρύ-
νει τις ηλεκτρονικές πληρωμές και θα ενι-
σχύσει τον φορολογικό έλεγχο.

Εισάγεται, επίσης, πρόνοια που ευθυγραμ-
μίζει μη πληρωμή φόρου εισοδήματος με τη
μη πληρωμή ΦΠΑ. Είναι ποινικό αδίκημα η
μη πληρωμή ΦΠΑ, θα πρέπει να είναι ποι-
νικό αδίκημα και η μη πληρωμή επιβεβαι-
ωμένου φόρου εισοδήματος». n

Του Νίκου Παναγιώτου

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 Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου & Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο
ΠΑΣΥΔΥ “Μιχαλάκης Καραολής”.

Το παιδικό έργο «Ο Νικολάκης Ο Άγιος Βασίλης & Τα Σκυλάκια Του» από την Παιδική
Σκηνή Δώρου Κυριακίδη θα ανεβεί σε τρεις παραστάσεις, ώστε να ικανοποιηθούν όλοι
οι μικροί μας φίλοι:

• Πέμπτη 19/12/2019 η ώρα 5:00 μ.μ.
• Σάββατο 21/12/2019 η ώρα 10:30 π.μ.
• Σάββατο 21/12/2019 η ώρα 12:00 μ.μ.
Πριν από την παρουσίαση του έργου ο Κωμικοταχυδακτυλουργός Steve Magic θα δια-

σκεδάσει τα παιδιά.
Την ίδια μέρα ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει πλούσια δώρα στα παιδιά που θα παρευ-

ρεθούν.
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:
1. Τάκης Χαμπουρίδης 99414162
2. Δέσπω Λεχνού 99521178
4. Χριστοφή Κατερίνα 99400919 (Κτηματολόγιο)
5. Νέστωρας Φυλακτού 99532332 (Γενικό Νοσοκομείου Λ/σίας)
6. Δώρα Παπαζησίμου 99353905 (Μακάρειο Νοσοκομείο)
και από τον συν. Μιχάλη Γλυκερίου στο οίκημα της Οργάνωσής μας, στον 3ον όροφο

(Αρχείο) τηλέφωνο 22844300.

Συνάντηση στο Ανώτατο Δικαστήριο
για Μεταρρύθμιση και Επιμόρφωση

Στις 21 Οκτωβρίου
2019, πραγματο-
ποιήθηκε στην αί-

θουσα διαλέξεων του
Ανωτάτου Δικαστηρίου
κοινή Εναρκτήρια Συνάν-
τηση των συμμετεχόντων
στο εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης
με θέμα «Προστασία Δεδομένων και Ιδιωτι-
κών Δικαιωμάτων» (“DataProtectionandPri-
vacyRights”). 

Σκοπός του Προγράμματος HELP είναι η
εκπαίδευση επαγγελματιών του Δικαίου στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το συγκεκριμένο
Πρόγραμμα είναι το πρώτο εξ αποστάσεως
Πρόγραμμα που διοργανώνει το Ανώτατο
Δικαστήριο μέσω της Σχολής Επιμόρφωσης
Δικαστών. Στο εν λόγω Πρόγραμμα συμμε-
τέχουν Δικαστές, Νομικοί Λειτουργοί του

Ανωτάτου Δικαστηρίου
και Δικηγόροι της Νομι-
κής Υπηρεσίας καθώς και
μέλη του Παγκύπριου Δι-
κηγορικού Συλλόγου.

Το Πρόγραμμα διεκπε-
ραιώνεται με τη βοήθεια
πιστοποιημένων εκπαι-

δευτών από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Προς τον σκοπό αυτό, πιστοποιημένος εκ-
παιδευτής για να διευθύνει εκ μέρους της
Σχολής τα εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικά
Προγράμματα του HELP είναι ο Δικαστής κ.
Ηλίας Γεωργίου, ΑΕΔ, ενώ εκ μέρους του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ο δικη-
γόρος κ. Νικόλας Τσαρδελής.

Το Πρόγραμμα HELP παρουσίασε στους
συμμετέχοντες η κα. Ana-Maria Telbis, συν-
τονίστρια του Προγράμματος από το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης. n
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Συνεχής και αναβαθμισμένη δράση των Ευρωπαίων συναδέλφων μας 
για τον τομέα υγείας και πρόνοιας  

Αναδημοσιεύουμε από το πληροφο-
ριακό δελτίο της EPSU ειδήσεις για
τις συνεχώς αναβαθμιζόμενες δρά-

σεις των μελών των Ευρωπαϊών Δημοσιοϋ-
παλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. 

Προηγούνται στις κινητοποιήσεις οι ορ-
γανώσεις του τομέα δημόσιας υγείας οι
οποίες έχουν ήδη καταλήξει και  σε επιτυχίες. 

Στη Βουλγαρία 5000 περίπου εργαζόμε-
νοι στον τομέα της δημόσιας υγείας συμμε-
τείχαν σε πανεθνική διαδήλωση στη Σόφια
στις 7 Οκτωβρίου με αίτημα την αύξηση των
απολαβών και τη συστηματοποίηση των
προγραμμάτων κατάρτισης ώστε να τερμα-
τισθεί η τάση των εργαζομένων του τομέα
να εγκαταλείπουν τις δημόσιες υπηρεσίες
και να αναζητούν καλύτερες αποδοχές στον
ιδιωτικό τομέα όπως και σε άλλες Ευρωπαϊ-
κές χώρες. 

Αποτέλεσμα της διαδήλωσης ήταν η πραγ-
ματοποίηση σύσκεψης αντιπροσωπείας των
εργαζομένων με τον Υπουργό Υγείας ο
οποίος δεσμεύτηκε να προωθήσει έγκριση
πρόσθετης δαπάνης 120 εκατομμυρίων ευρώ
στον προϋπολογισμό του 2020 τα τρία τέ-
ταρτα της  οποίας  θα διατεθούν  σε αυξήσεις
των απολαβών του προσωπικού. Σύμφωνα

με ανακοίνωση της Συντεχνίας των Εργαζο-
μένων στον  τομέα δημόσιας υγείας μετά τη
συμφωνία οι μισθοί του νοσηλευτικού προ-
σωπικού θα αυξηθούν στα 460-485 ευρώ και
του ιατρικού προσωπικού στα 560-614 ευρώ. 

Στην Ολλανδία οι συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις του  προσωπικού  νοσοκομείων προ-
γραμματίζουν την πρώτη πανεθνική απερ-
γιακή τους κινητοποίηση στις 20 Νοεμβρίου
για άσκηση πιέσεως στους αρμοδίους για
βελτίωση των προτάσεων τους για νέα συλ-
λογική σύμβαση που θα καλύπτει 200000 ερ-
γαζόμενους. Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά
αύξηση απολαβών 5% για το 2019 και πρό-
σθετο επίδομα υπερωριακής απασχόληση με
μικρή προειδοποίηση. Οι αρμόδιοι προσφέ-
ρουν ετήσια αύξηση 2.8% με παράλληλη μεί-
ωση της ασφάλειας υγείας και των επιδομά-
των ασθένειας.

Στη Γαλλία στις 15 Οκτωβρίου πραγματο-

ποιήθηκε κοινή κινητοποίηση των εργαζο-
μένων στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις
υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας
με αίτημα την κατοχύρωση της απασχόλη-
σης τους και των προσφερομένων υπηρε-
σιών του δημόσιου τομέα. Κοινό αίτημα των
συντεχνιών είναι η αναστολή ς των ιδιωτι-
κοποιήσεων, η αύξηση των επενδύσεων στις
δημόσιες υπηρεσίες και η αύξηση των απο-
λαβών του προσωπικού  ώστε να αντικατο-
πτρίζεται η σκληρή εργασία και οι κίνδυνοι
που απειλούν το προσωπικό στις  δημόσιες
υπηρεσίες.  Η συνδικαλιστική πλευρά προ-
γραμματίζει νέες κινητοποιήσεις για τις 14
Νοεμβρίου. 

Στο Βέλγιο οι συντεχνίες των εργαζομέ-
νων στον τομέα υγείας και κοινωνικής φρον-
τίδας κατήλθαν σε απεργιακή  κινητοποίηση
στις 24 Οκτωβρίου για άσκηση πιέσεως
στους αρμοδίους ώστε να επιδείξουν διά-
θεση για επίλυση των προβλημάτων που τα-
λανίζουν τους εργαζομένους στους δύο το-
μείς σε σχέση με το ωράριο εργασίας, το δι-
καίωμα απουσίας και  την κατάρτιση του
προσωπικού.  Στην απεργία συμμετείχαν
τόσο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο όσο και
προσωπικό ιδιωτικών νοσοκομείων. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η Δημοσιοϋπαλ-
ληλική Συνδικαλιστική Οργάνωση UNISON
πέτυχε σημαντική νίκη στις προσπάθειες για
διασφάλιση των δικαιωμάτων των καθαρι-
στριών για τις  οποίες  αναγνωρίστηκε το δι-
καίωμα για άδεια διακοπών με απολαβές, η
υπερωριακή αποζημίωση, τα επιδόματα
ασθενείας και το δικαίωμα σύνταξης. Οι νέες
ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι το 2021. 

Στη Γερμανία η δημοσιοϋπαλληλική συν-
δικαλιστική οργάνωση δημοσιοποίησε τα
πορίσματα μεγάλης η οποία κατέδειξε ότι
περισσότεροι από 21000 δημόσιοι υπάλλη-
λοι και σχεδόν 18000 υπάλληλοι του ιδιωτι-
κού τομέα  σε ποσοστό  92% επιλέγουν μεί-
ωση των ωρών εργασίας αντί την αύξηση
των απολαβών την οποία επιλέγουν το 57%
των εργαζομένων. Από τους όσου επιλέγουν
τη μείωση των ωρών εργασίας το 45% επι-
λέγουν μείωση των εργάσιμων ημερών και
το 30% μείωση του ημερήσιου ωραρίου ερ-
γασίας με σχετική αύξηση της διάρκειας της
ετήσιας άδειας διακοπών. Τα πορίσματα της
έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την προ-
ετοιμασία  της Συνδικαλιστικής πλευράς για
τις επίσημες διαπραγματεύσεις του επόμενου
χρόνου. n

Τουρνουά Ποδοσφαίρου Σάλας (Futsal) 5X5
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, 9.00π.μ. - Γήπεδα Campeone (Λευκωσία)

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Γενικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των δράσεων και εκδη-
λώσεων της, διοργανώνει το 3ο ετήσιο (μονοήμερο) Τουρνουά Ποδοσφαίρου Σάλας
(Futsal) 5X5 της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. στα γή-
πεδα Campeone στην Ανθούπολη – Λευκωσία. 

Ως εκ των πιο πάνω, η Οργάνωση μας απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή προς
τους Επαγγελματικούς Κλάδους και καλεί όσους από αυτούς επιθυμούν να λάβουν
μέρος, όπως καταρτίσουν και δηλώσουν συμμετοχή μίας αντρικής ή/και μίας γυναι-
κείας ομάδας η οποία θα αποτελείται αποκλειστικά από μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ (μέγιστο
8 και ελάχιστο 6 παίκτες/παίχτριες ανά ομάδα). Δύναται να υπάρξει και συνεργασία
Επαγγελματικών Κλάδων για κατάρτιση και δήλωση συμμετοχής μίας κοινής αντρι-
κής ή/και μίας κοινής γυναικείας ομάδας.

Αναλόγως της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή θα καταρτιστούν οι όμιλοι
των  Αντρικών Ομάδων και των Γυναικείων Ομάδων. 

Το Τουρνουά θα αθλοθετηθεί με κύπελλα για τις πρωταθλήτριες, δευτεραθλήτριες και
τριταθλήτριες ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι Επαγγελματικοί Κλάδοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν
την αίτηση συμμετοχής και την αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στη
διεύθυνση astephani@pasydy.org ή με φαξ στο 22668639 (υπόψη κ. Αβραάμ Στεφανή
– Μόνιμου Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 13 Νοεμ-
βρίου 2019.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες αποταθείτε στο τηλ 22844451 κ. Αβραάμ
Στεφανή – Μόνιμο Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 

Κυπριακή συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις
για ταχύτερη υλοποίηση ισότητας των φύλων

Προωθώντας την ισότητα των
φύλων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέ-
κρινε στις 23 Οκτωβρίου πρόταση

που κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης και Δημοσίας Τάξεως όπως εγκριθεί
ξεχωριστό κονδύλι για μετάβαση αντιπρο-
σωπείας οργανώσεων μελών του Συμβου-
λίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δι-
καιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) στη διά-
σκεψη «2020 NGO Global Forum for
Women: Beijing +25», που θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 9 έως τις 20 Μαρτίου 2020,
στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για συνέδριο στο οποίο η παγ-
κόσμια κοινότητα θα σηματοδοτήσει την
25η επέτειο της Τέταρτης Παγκόσμιας Διά-
σκεψης για τις Γυναίκες και την έγκριση της
Δήλωσης του Πεκίνου και της Πλατφόρμας
Δράσης (1995). Θα επιτευχθεί ορόσημο πεν-
ταετίας για την επίτευξη των στόχων βιώσι-
μης ανάπτυξης της Ατζέντας για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη του 2030 και ως εκ τούτου, το
2020 αποτελεί βασικό έτος για την ταχύτερη
υλοποίηση της ισότητας των φύλων και την
ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των
κοριτσιών παντού.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η
64η Σύνοδος της Επιτροπής για το Καθε-
στώς των Γυναικών (CSW) με την εκπροσώ-
πηση των κρατών μελών, των οντοτήτων του
ΟΗΕ και των Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων που έχουν διαπιστευθεί από την
ECOSOC (ΜΚΟ) από όλες τις περιοχές του
κόσμου.

Δεδομένων των πιο πάνω, το Υπουργικό

Συμβούλιο, κρίνοντας ουσιαστική τη συμμε-
τοχή των οργανώσεων μελών του ΕΜΔΓ
αλλά και οποιουδήποτε άλλου φορέα ή φυ-
σικού προσώπου σε δραστηριότητες που
στοχεύουν ή και υποβοηθούν την υλοποίηση
προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν
την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, σύμφωνα
με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για
την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών,
ενέκρινε την πρόσθετη επιχορήγηση.

Η Κύπρος προτίθεται στο πλαίσιο της 
Διάσκεψης να διοργανώσει/συνδιοργανώσει
με άλλες χώρες, παράλληλες εκδηλώσεις
(side events), κατά τις οποίες θα γίνει 
παρουσίαση/ανάλυση του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
την Πλήρη Εφαρμογή του Ψηφίσματος των
Ηνωμένων Εθνών 1325 (Γυναίκες, Ειρήνη
και Ασφάλεια). Ανάλογη συμμετοχή της 
Κύπρου έγινε το 1995, οπότε μεγάλη 
αποστολή του ΕΜΔΓ παρευρέθηκε στην
Πρώτη Διάσκεψη της Πλατφόρμας του 
Πεκίνου.

Η ενεργός συμμετοχή Mη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ) αποτελεί κρίσιμο στοι-
χείο στις εργασίες της Επιτροπής για το Κα-
θεστώς των Γυναικών. Οι ΜΚΟ έχουν επη-
ρεάσει τη διαμόρφωση του σημερινού πλαι-
σίου παγκόσμιας πολιτικής σχετικά με την
ενδυνάμωση και την ισότητα των φύλων.
Επίσης, εξακολουθούν να διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο, καθιστώντας τα κράτη
υπεύθυνα για τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν
στην Πλατφόρμα Δράσης. n
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Μέθοδοι και μέσα γι’ αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
Εμπλουτίζεται το πρόγραμμα της αρμόδιας Αρχής

Πολύ χρήσιμα για τα προγράμματα
αντιμετώπισης του προβλήματος των
εξαρτήσεων ήσαν τα πορίσματα του

Πρώτου Επιστημονικού Συνεδρίου για τις
εξαρτήσεις στην Κύπρο που διοργανώθηκε
από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου ΑΑΕΚ. 

Περισσότεροι από 200 ειδικοί και άλλοι
ενδιαφερόμενοι από την Κύπρο και το εξω-
τερικό συμμετείχαν στο Συνέδριο το οποίο
απευθυνόταν σε επαγγελματίες που εργά-
ζονται στον τομέα των εξαρτήσεων, ειδικοί
επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και φοιτητές. 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου η ΑΑΕΚ φιλο-
ξένησε ως κύριο ομιλητή το Διευθυντή του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για
τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία -
EMCDDA – κ. Alexis Goodsteel. Φιλοξενή-
θηκαν επίσης και άλλοι ομιλητές εγνωσμέ-
νου κύρους από την Ευρώπη. 

Οι θεματικές του συνεδρίου κάλυψαν συ-
ναφείς τομείς εξάρτησης όπως η πρόληψη,
το αλκοόλ, το κάπνισμα, η παθολογική ενα-
σχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, η κάνναβη,
οι βέλτιστες πρακτικές μείωσης της βλάβης,
η χρήση των ουσιών εξάρτησης και η νυχτε-
ρινή διασκέδαση και οι εναλλακτικές προ-

σεγγίσεις έναντι των κυρώ-
σεων., Η ΑΑΕΚ προγραμμα-
τίζει καθιέρωση παρόμοιων
συνεδρίων στα πλαίσια των
προσπαθειών της.

Μεταξύ άλλων στο Συνέ-
δριο αναδείχθηκαν τα πιο
κάτω τα οποία συμβάλλουν
σε εμπλουτισμό των μέσων
και μεθόδων αντιμετώπισης
του προβλήματος των εξαρ-
τήσεων. 

• Η πρόληψη πρέπει να
δίνει έμφαση σε δυο επίπεδα,
τα στοχευμένα προληπτικά
προγράμματα και την εφαρ-

μογή σε όλα τα περιβάλλοντα όπως π.χ. το
σχολείο και η εργασία

• Ο επικίνδυνος ρόλος του αλκοόλ κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και του
θηλασμού

• Τα ανθρώπινα δικαιώματα των μη καπνι-
στών και οι αρνητικές επιπτώσεις του παθη-
τικού καπνίσματος

• Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε από
την επιστημονική κοινότητα στην αναγνώ-
ριση της ενασχόλησης με τα τυχερά παιγνί-
δια ως εξαρτητική συμπεριφορά καθώς και η
έμφαση που πρέπει να δοθεί στην ενασχό-

ληση με το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παι-
γνίδια και τη μελλοντική εξέλιξη του φαινο-
μένου. 

• Η ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των
άμεσα επηρεαζομένων από τη χρήση ουσιών
στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αποφά-
σεων και πολιτικών 

• Η προώθηση καινοτόμων και επιστημο-
νικά τεκμηριωμένων πολιτικών και παρεμ-
βάσεων όπως η ανάλυση λυμάτων, η τοξικο-
λογική ανάλυση ουσιών σε χώρους νυχτερι-
νής διασκέδασης και φεστιβάλ, οι
εναλλαχτικές ποινές αντί της φυλάκισης και
οι χώροι εποπτευομένης χρήσης. n

5th intersessional meeting of the Commission 
on Narcotic Drugs (CND), Βιέννη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Η Επιτροπή διοργανώνει ετήσιες συνό-
δους για την εξέταση των διοικητικών και
δημοσιονομικών θεμάτων. Για την εξέταση
των σχεδίων αποφάσεων, των σχεδίων ψη-
φισμάτων και των ειδικών τεχνικών ζητη-
μάτων, συγκαλείται μια επιτροπή η λεγό-
μενη ‘Committee of the Whole’ ταυτόχρονα
με την ετήσια σύνοδο της Επιτροπής. Πε-

ρισσότερα στην ιστοσελίδα του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το
Έγκλημα UNODC.

Από τις δράσεις της ΑΑΕΚ

Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης 
για το Σύνδρομο Εμβρυικού Αλκοολισμού και Φάσμα 
Διαταραχής Εμβρυικού Αλκοολισμού 9 Σεπτεμβρίου 2019

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθη-
τοποίησης για το Σύνδρομο Εμβρυϊκού Αλ-
κοολισμού και το Φάσμα Διαταραχής Εμ-
βρυϊκού Αλκοολισμού για το 2019, είναι η
προώθηση έγκυρης ενημέρωσης για την υιο-
θέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής ανάμεσα
στις γυναίκες κατά την περίοδο της εγκυμο-
σύνης και του θηλασμού, καθώς και η ενί-
σχυση της γνώσης ανάμεσα στους επαγγελ-
ματίες υγείας, επαγγελματίες κοινωνικών

υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σχετικά με το
σύνδρομο του εμβρυϊκού αλκοολισμού και
του φάσματος διαταραχής εμβρυϊκού αλ-
κοολισμού. Η ΑΑΕΚ αφιέρωσε σχετική θε-
ματική στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο της
«Science Behind Addictions» στις 11 Σε-
πτεμβρίου, 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙ-
ΛΟΞΕΝΙΑ, με τίτλο «Κατανάλωση Αλκοόλ
και συνδεόμενοι κίνδυνοι για το άτομο και
για τους τρίτους».
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Εκδρομή Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας με προορισμό το Όμοδος

Το Επαρχιακό Τμήμα
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λευκωσίας
διοργάνωσε για τα

μέλη του, με πολύ μεγάλη
επιτυχία, τη δεύτερη εκδρομή
στο εσωτερικό, το Σάββατο
19 Οκτωβρίου 2019 (η πρώτη
πραγματοποιήθηκε στις 6
Απριλίου 2019 με προορισμό
τη Μονή Μαχαιρά).

Το πρόγραμμα της εκδρο-
μής περιλάμβανε σταθμό
στην πλατεία του χωριού Γα-
λάτα για καφέ και επίσκεψη
στο μικρό και ιστορικό εκ-
κλησάκι του Αγίου Γεωργίου,
ξενάγηση στο Οινοποιείο
Λινός στο Όμοδος όπου πα-
ρακολουθήσαμε τη διαδικα-
σία παρασκευής παλουζέ και σουτζουκιού
και επίσκεψη στην εκκλησία Τιμίου Σταυρού
Ομόδους καθώς και στα μουσεία της Εκκλη-
σίας.

Στη συνέχεια απολαύσαμε το γεύμα μας σε
τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο.

Γύρω στις 5μ.μ. επιστρέψαμε στη Λευκω-
σία, αφού απολαύσαμε τις φθινοπωρινές
ομορφιές της φύσης με την ποικιλία των

χρωμάτων της εποχής αυτής.
Στην εκδρομή συμμετείχαν τόσο ο Πρό-

εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας σ. Τάκης
Χαμπουρίδης όσο και οι σ. Τασούλα Χατζη-
προδρόμου, Μάρω Κουννιαΐδου, Κατερίνα
Χριστοφή και ο σ. Κώστας Κωνσταντίνου,
όλοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπόσχεση του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι η συνέχιση της προσπάθειας αυτής και
η διοργάνωση κι άλλων εκδρομών τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. n

Τασούλα Χατζηπροδρόμου
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Κλάδου
Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας

Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2019 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΤΕΕ) στο πλαίσιο της συνεχούς προ-
σπάθειάς του για βελτίωση των επιπέ-

δων ασφάλειας και υγείας στους χώρους ερ-
γασίας, μέσα από την ανάπτυξη θετικής
κουλτούρας ασφάλειας και υγείας, διοργά-
νωσε και φέτος την Εβδομάδα Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία 2019 από τη Δευ-
τέρα 21 Οκτωβρίου μέχρι Παρασκευή 25
Οκτωβρίου.

Η Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία αποτελεί θεσμό σε τοπικό, αλλά και
Ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά τη διάρκειά της
διοργανώνονται διαφωτιστικές εκδηλώσεις,
σεμινάρια, συναντήσεις, κ.α.. Παράλληλα,
Επιθεωρητές του ΤΕΕ επισκέπτονται χώρους
εργασίας για την ενημέρωση των εργοδοτών
και των εργοδοτουμένων. Επιπρόσθετα το

ΤΕΕ, με την στήριξη του Οργανισμού Συγ-
κοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ),
έχει τοποθετήσει σε λεωφορεία αφίσες με
τον NAPO, ήρωα κινουμένων σχεδίων, ο
οποίος με χαμόγελο στέλνει το μήνυμα,
«Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Σήμερα
και Κάθε Μέρα, Κέρδος για Όλους!».

Η Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία 2019 ολοκληρώθηκε με ειδική Τε-
λετή, η οποία υλοποιήθηκε στην Κύπρο με
την οικονομική στήριξη του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία
στην Εργασία (ΕU-OSHA). 

Η Τελετή Λήξης πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, στο ξενο-
δοχείο Hilton Park, στη Λευκωσία και σχε-
τικό χαιρετισμό απεύθυνε, εκ μέρους της
Υπουργού, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Στην Τελετή απονεμήθηκαν
και τα βραβεία των διαγωνισμών που προ-
κηρύχτηκαν το 2019 με θέμα την Ασφάλεια
και Υγεία.

Οι διαγωνισμοί αφορούν σε παραδείγματα
καλών πρακτικών τα οποία εφαρμόζονται
από οργανισμούς, επιχειρήσεις αλλά και
σχολεία στην Κύπρο, καθώς επίσης και στη
δημιουργία αφίσας και γελοιογραφίας. n

Αίθουσα συνεδριάσεων / σεμιναρίων 
Επαρχιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρ-
χιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού
ανακοινώνει ότι έχει προβεί στην δη-

μιουργία ειδικής αίθουσας συνεδριάσεων και
σεμιναρίων στο οίκημα της Συντεχνίας μας
στην Λεμεσό.    

Η αίθουσα είναι ειδικά διαμορφωμένη και
πλήρως εξοπλισμένη με τον κατάλληλο
οπτικοακουστικό εξοπλισμό και κατάλληλη
για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων, την

διοργάνωση σεμιναρίων, την χρήση για εκ-
παιδευτικούς σκοπούς καθώς και για πα-
ρουσιάσεις και ομιλίες. Η χρησιμοποίηση
της για τους πιο πάνω σκοπούς από τις κλα-
δικές επιτροπές της Συντεχνίας μας μπορεί
να γίνει κατόπιν σχετικής συνεννόησης με
την Γραμματέα του Δ.Σ. του Επαρχιακού
Τμήματος κα Κούλα Σολωμού (τηλ.
99411979). n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Ανασκόπηση θητείας 
για την Επιτροπή Juncker

Λάθος το “όχι” των Ευρωπαίων 
σε Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία

Το ΕΚ εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για την
αποτυχία εξεύρεσης συμφωνίας, ώστε να αρχίσουν εντα-
ξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την
Αλβανία, κατά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στις
17-18 Οκτωβρίου.

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε, το Κοινοβούλιο τονίζει
ότι οι δύο χώρες πληρούν τις προϋποθέσεις για την
έναρξη των συνομιλιών.

Οι βουλευτές καταδικάζουν το μπλοκάρισμα της απόφασης από τη Γαλλία, τη Δανία και
την Ολλανδία και δηλώνουν ότι η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν καταβάλει ση-
μαντικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, μετά τις οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για
την έναρξη των συνομιλιών για την ένταξή τους στην ΕΕ.

Επαινώντας τις προσπάθειες της Βόρειας Μακεδονίας να διευθετήσει δύσκολα διμερή ζη-
τήματα με τις γειτονικές της χώρες, τα μέλη του ΕΚ χαιρετίζουν επίσης τις πρόσφατες με-
ταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος στην Αλβανία.

Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η «μη-απόφαση» των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων
της ΕΕ αποτελεί στρατηγικό σφάλμα, με καταστροφικές συνέπειες για την αξιοπιστία της ΕΕ
και στέλνει αρνητικό μήνυμα σε πιθανές υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Αυτό θα μπορούσε
να επιτρέψει σε άλλους ξένους παράγοντες, των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να μην
είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα συμφέροντα της ΕΕ, να συνεργαστούν στενότερα με τη Βό-
ρεια Μακεδονία και την Αλβανία.

Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, μια πιθανή μεταρρύθμιση της διαδικασίας διεύρυνσης δεν θα
πρέπει να εμποδίζει τις χώρες που ήδη πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενταξια-
κών διαπραγματεύσεων και σημειώνει επιπλέον ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να αξιολο-
γούνται με βάση τα προσόντα τους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και όχι παραγόντων
που αφορούν τις εσωτερικές πολιτικές ατζέντες των άλλων κρατών μελών.

Οι βουλευτές παροτρύνουν τις χώρες της ΕΕ να δράσουν υπεύθυνα όσον αφορά την Αλ-
βανία και τη Βόρεια Μακεδονία και να πάρουν ομόφωνα την απαραίτητη θετική απόφαση
στην επόμενη συνάντησή τους. Το Κοινοβούλιο με τη σειρά του θα πρέπει να εντείνει πε-
ραιτέρω τις δραστηριότητές του για τη στήριξη της δημοκρατίας, προκειμένου να διασφα-
λιστεί ότι τα εθνικά κοινοβούλια στα Δυτικά Βαλκάνια θα διαδραματίσουν το ρόλο τους ως
κινητήριες δυνάμεις για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση, προσθέτουν.

Το κείμενο υιοθετήθηκε με 412 ψήφους υπέρ, 136 κατά και 30 αποχές. n

Σε συζήτηση με τον Jean-Claude Juncker, οι βουλευτές
αξιολόγησαν το έργο και τα επιτεύγματα της απερχόμε-
νης Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος Juncker αναφέρθηκε στην πρόοδο που
πραγματοποιήθηκε στους τομείς προτεραιότητας της
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της
απασχόλησης και των επενδύσεων, πρόοδος η οποία
έδωσε νέα ώθηση στην Ευρώπη. Μίλησε επίσης για τη

βελτίωση που επετεύχθη όσον αφορά την επικοινωνία με τους πολίτες, για την προσοχή που
δόθηκε στα σημαντικά ζητήματα και για τη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας μέσω
του περιορισμού του αριθμού των νομοθετικών προτάσεων.

Εξέφρασε ακόμα τη δυσαρέσκειά του για τη μη ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, την
οποία θεωρεί «κλειδί» για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, αλλά απαρίθμησε και
επιτυχίες στους τομείς των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων.

Οι σχέσεις με την Αφρική και οι 15 νέες εμπορικές συμφωνίες αναφέρθηκαν επίσης, μεταξύ
άλλων, ως επιτυχίες. Για τον Προέδρο Juncker, ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η δια-
τήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη και κάλεσε τα μέλη του ΕΚ να συνεχίσουν να μάχονται για
την Ευρώπη ενάντια στον «ηλίθιο» εθνικισμό.

Αρκετοί από τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο
της Επιτροπής για τις προσπάθειές του κατά τα περασμένα πέντε χρόνια για την αντιμετώ-
πιση της οικονομικής και της μεταναστευτικής κρίσης, για τις διαπραγματεύσεις για το Bre-
xit, για την αναβάθμιση των κοινωνικών θεμάτων και για την απομάκρυνση από τις πολιτι-
κές λιτότητας. Τον επαίνεσαν επίσης για την άρνησή του να παραδώσει τα όπλα όσον αφορά
το σεβασμό των ελευθεριών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ορισμένοι τόνισαν
επίσης τις προσπάθειες της Επιτροπής να τονωθούν οι επενδύσεις, να ενισχυθεί η ενιαία
αγορά και να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια.

Κάποιοι βουλευτές άσκησαν κριτική στην Επιτροπή Juncker για την ανεπάρκεια των ενερ-
γειών της όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, καταδίκασαν την «αναιμική» προστασία μαρ-
τύρων δημοσίου συμφέροντος και δήλωσαν ότι δεν έγιναν αρκετά για την επίλυση των κοι-
νωνικών θεμάτων.

Στις 16 Ιουλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε την κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
ως νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η πρώτη γυναίκα εκλεγείσα Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. n

Προϋπολογισμός επενδύσεων 
στα νέα προγράμματα ΕΕ

Τα μέλη του ΕΚ υιοθέτησαν τη θέση τους για τον προϋπολο-
γισμό της ΕΕ για το 2020,  δηλώνοντας ότι πρέπει «να αποτελέ-
σει μια καλή αφετηρία για τη νέα γενιά προγραμμάτων της ΕΕ».

Οι βουλευτές τονίζουν, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το
2020 αποτελεί την «τελευταία ευκαιρία για να προσπαθήσει η
Ένωση να υλοποιήσει τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχει θέσει για
την περίοδο αυτή, όπως η επίτευξη του στόχου της για το

κλίμα». Θα πρέπει επίσης να προετοιμάσει το έδαφος για το μακροπρόθεσμο προϋπολογι-
σμό της ΕΕ 2021-2027, το λεγόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο .

Το ΕΚ ενίσχυσε το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής προσθέτοντας συνολικά πε-
ρισσότερα από 2 δισ. ευρώ για την κλιματική αλλαγή. Αύξησε επίσης τη χρηματοδότηση για
την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (Youth Employment Initiative, YEI) και τα
προγράμματα Erasmus+, ενώ ενέκρινε και πρόσθετη στήριξη σύμφωνα με τις προτεραιότη-
τες του Κοινοβουλίου σε τομείς όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ψηφιοποίηση, η μετα-
νάστευση και η εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της ανθρω-
πιστικής βοήθειας.

Το Κοινοβούλιο ψήφισε επίσης προϋπολογισμό σχεδόν 171 δισ. ευρώ για τις πιστώσεις
υποχρεώσεων (δηλ. τις δεσμεύσεις της ΕΕ για τις επενδύσεις του 2020 ή των επόμενων ετών,
καθώς τα προγράμματα διαρκούν αρκετά χρόνια), ο οποίος αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου
κατά 2,7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής. Οι πιστώσεις
πληρωμών (δηλ. οι βεβαιωμένες δαπάνες για το 2020) ανέρχονται σε 159 δισ. ευρώ.

Η γενική εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020 (τμήμα Επιτροπής), Mo-
nika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία) δήλωσε: «Η σημερινή ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό
του 2020 δείχνει ότι υπάρχει ενιαίο μέτωπο στο Κοινοβούλιο και ομόνοια μεταξύ των πολι-
τικών ομάδων: οι φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος μπο-
ρούν να συνυπάρξουν με προγράμματα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη στήριξη της
ευρωπαϊκής έρευνας και των αναπτυξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και με την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας». 

Η ψηφοφορία στη σύνοδο της ολομέλειας αποτελεί την αφετηρία των συνομιλιών «συν-
διαλλαγής» με το Συμβούλιο που θα κρατήσουν τρεις βδομάδες, με στόχο την εξεύρεση έγ-
καιρης συμφωνίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων για τον προϋπολογισμό που θα ψη-
φιστεί από το Κοινοβούλιο και θα υπογραφεί από τον Πρόεδρό του κατά τη δεύτερη σύ-
νοδο της ολομέλειας του Νοεμβρίου (25-28 Νοεμβρίου). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί
συμφωνία, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νέο σχέδιο προϋπολογισμού. n

Γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις: 
Υπέρβαση του στόχου του 40%

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερέβη τον στόχο που έθεσε ο
Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ το 2014, όταν δεσμεύθηκε
ότι, έως το τέλος της θητείας του, το 40 % των μεσαίων και
ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Επιτροπής θα είναι γυ-
ναίκες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι γυναίκες διευ-
θυντικά στελέχη σε όλες τις βαθμίδες καλύπτουν σήμερα πο-

σοστό 41 %, έναντι 30 % κατά την έναρξη της θητείας της Επιτροπής. Πρόκειται για αύξηση
κατά 37 %. 

Το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο στο επίπεδο των πολυπληθέστερων στελεχών της
Επιτροπής, των μεσαίων στελεχών ή των προϊσταμένων μονάδας. Επί του παρόντος, το 42
% εξ αυτών είναι γυναίκες, έναντι 31 % όταν ανέλαβε καθήκοντα η Επιτροπή Γιούνκερ. Τα
επιτεύγματα αυτά τοποθετούν την Επιτροπή μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων με το υψη-
λότερο ποσοστό γυναικών σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Η ισό-
τητα σε όλες τις μορφές της αποτελεί βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πρώτη
ημέρα της Επιτροπής Γιούνκερ, δεσμεύθηκα ότι αυτό θα αντανακλάται στο εσωτερικό του εν
λόγω θεσμικού οργάνου, μεταξύ άλλων υποσχόμενος ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή των γυ-
ναικών στη μέση και την ανώτερη διοίκηση με στόχο το 40 % έως την 1η Νοεμβρίου 2019.
Σήμερα, αισθάνομαι υπερήφανος που ξεπεράσαμε τον στόχο μας. Είμαι υπερήφανος για το
έργο που επιτελέσαμε για να φτάσουμε εδώ. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να προχωρούμε.
Ισότητα σημαίνει ισότητα, και τίποτα λιγότερο.»

Ο Επίτροπος Γκίντερ Χ. Έτινγκερ, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους
Πόρους, δήλωσε: «Από την έρευνα προκύπτει ότι οι οργανώσεις με ισόρροπη εκπροσώπηση
των φύλων επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα. Είμαι πολύ υπερήφανος που εδώ στην
Επιτροπή άνω του 40 % των διευθυντικών στελεχών είναι ήδη γυναίκες. Αυτό εγγυάται ποι-
κιλία απόψεων στις συζητήσεις και στις αποφάσεις που λαμβάνουμε προς όφελος των 500
εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ.»

Η πιο εντυπωσιακή πρόοδος επιτεύχθηκε στην κορυφή της οργάνωσης, όπου οι γυναίκες
γενικοί διευθυντές αντιπροσωπεύουν πλέον το 38 % του συνόλου, έναντι 14 % στην αρχή
της θητείας της Επιτροπής, ήτοι αύξηση κατά 170 %. Στη βαθμίδα του αναπληρωτή γενικού
διευθυντή, οι γυναίκες κατέχουν επί του παρόντος το 40 % των θέσεων, έναντι 8 % τον Νο-
έμβριο του 2014. Πρόκειται για αύξηση κατά 400 %.

Αυτό αποτελεί μέρος του ευρύτερου θεματολογίου της Επιτροπής για την ισότητα των
φύλων. n
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AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ

Δημοσιονομική χαλάρωση ζήτησε 
ο Μάριο Ντράγκι στο «αντίο» του

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα και με
μια διχασμένη ΕΚΤ, κυρίως εξαιτίας των αποφάσεών
του, ο Μάριο Ντράγκι υπεραμύνθηκε των επιλογών του
στην τελευταία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
υπό την ιδιότητα του προέδρου της τράπεζας.

Υπεραμυνόμενος των επιλογών του δήλωσε υπερή-
φανος που έμεινε πιστός στην αποστολή του. Ανακοί-
νωσε ότι η τράπεζα διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια
στο -0,5% και επανέλαβε ότι θα παραμείνουν στα υφι-
στάμενα επίπεδα μέχρις ότου ο πληθωρισμός της Ευ-

ρωζώνης προσεγγίσει τον στόχο του 2%. Δεδομένων των επικρίσεων που έχει δεχθεί η πο-
λιτική των αρνητικών επιτοκίων, ο κ. Ντράγκι υπογράμμισε πως τα αρνητικά επιτόκια στή-
ριξαν την ευρύτερη οικονομία «και αυτό αντισταθμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις για τον
τραπεζικό τομέα».

Στo «αντίο» του, για μία ακόμη φορά, ο Μάριο Ντράγκι επανέλαβε τη συνήθη έκκλησή
του προς όσες κυβερνήσεις της Ευρωζώνης έχουν πλεονάσματα να αυξήσουν τις δαπάνες για
να τονώσουν την οικονομία. Δεν παρέλειψε, πάντως, να θυμίσει σε όσες χώρες έχουν υψηλό
δημόσιο χρέος ότι πρέπει να τηρούν συνετή δημοσιονομική πολιτική.

Ερωτώμενος, πάντως, κατά πόσον έχει μετανιώσει για κάτι στη θητεία του, ο απερχόμε-
νος πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει και αρκέστηκε να πει με φιλοπαίγμονα διάθεση: «Δεν
μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν, εκτός κι αν είσαι ιστορικός».

Στην τελευταία του συνέντευξη Τύπου υπό την ιδιότητα του προέδρου της ΕΚΤ, ο Μάριο
Ντράγκι μίλησε με επαινετικά λόγια για όσα κατόρθωσε έως τώρα η Ελλάδα και εξέφρασε
αισιοδοξία για το μέλλον της. Χαρακτήρισε αδιαμφισβήτητα μεγάλη επιτυχία το γεγονός
ότι η Ελλάδα κατόρθωσε να δανειστεί με αρνητικά επιτόκια, δεδομένου ότι πριν από λίγα
χρόνια βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ερωτώμενος σχετικά από δημοσιογράφο
των «New York Times», απέδωσε την επιτυχή πορεία της χώρας στις προσπάθειες των ελ-
ληνικών κυβερνήσεων, αλλά πρωτίστως στις «τρομερές θυσίες» των Ελλήνων. Παράλληλα
εκφράστηκε με κάποια αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας μας. Προειδοποίησε, βέβαια,
πως η αισιοδοξία από την επιτυχία του εγχειρήματος θα εγκυμονούσε κινδύνους αν οδη-
γούσε την Ελλάδα σε χαλάρωση των μεταρρυθμιστικών πολιτικών. Προσέθεσε, ωστόσο, ότι
μέχρι στιγμής οι εξελίξεις στην Ελλάδα δεν δείχνουν να υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπο-
γράμμισε μάλιστα πως «είναι καλή εποχή για την Ελλάδα». n

Παραμένει διεθνές κέντρο ξεπλύματος
μαύρου χρήματος η Βρετανία

Τουλάχιστον 86 τράπεζες και εταιρείες του
χρηματοπιστωτικού τομέα, ανάμεσα στις οποίες
ορισμένα από τα πλέον ηχηρά ονόματα του τρα-
πεζικού κλάδου, 81 εταιρείες νομικών, 62 λογι-
στές και πάνω από 2.200 εταιρείες στη Βρετανία
και στις υπεράκτιες κτήσεις της έχουν χρησιμο-
ποιηθεί και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται
για να ξεπλυθούν ιλιγγιώδη ποσά βρώμικου χρή-
ματος. Τα στοιχεία προκύπτουν από την τελευ-

ταία σχετική έκθεση της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια», που ανέλυσε 400 περιστατικά
ξεπλύματος χρήματος των τελευταίων 30 ετών. Διαπίστωσε πως, παρά τις προσπάθειες των
κυβερνήσεων της χώρας και των αστυνομικών της δυνάμεων, η Βρετανία ήταν και παραμέ-
νει κέντρο μεταφοράς και ξεπλύματος χρήματος που έχει αντληθεί από διαφθορά και οργα-
νωμένο έγκλημα.

«Γνωρίζουμε εδώ και καιρό πως οι παγκόσμιας εμβέλειας υπηρεσίες που παρέχει η Βρετα-
νία έχουν προσελκύσει μεγάλο φάσμα πελατών, μεταξύ των οποίων και όσους θέλουν να
κρύψουν τα χρήματά τους» τόνισε ο Ντάνκαν Χέιμς, διευθυντικό στέλεχος του βρετανικού
σκέλους της «Διεθνούς Διαφάνειας», κατά την παρουσίαση της εν λόγω έκθεσης. Προσέ-
θεσε, όμως, πως «τώρα για πρώτη φορά ρίχνουμε φως στην ταυτότητα των εμπλεκόμενων
εταιρειών και στο πώς ενεπλάκησαν σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς
της εποχής μας». Όπως προκύπτει από την εν λόγω έκθεση, στους διαύλους μέσα από τους
οποίους ξεπλένεται το χρήμα συγκαταλέγονται και μεγάλα πανεπιστήμια της Βρετανίας,
όπως το London School of Economics και το Πανεπιστήμιο του Γιορκ, που έλαβαν με τον μη-
χανισμό του ξεπλύματος χρήματος ποσά άνω των 578.000 ευρώ..

Ανάμεσά τους αναφέρονται ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά  κολέγια της χώρας,
όπως τα Harrow και Lancing College, αλλά και το Chartrerhouse. Το Chartrerhous ειδικό-
τερα, που αυτοπροσδιορίζεται ως «ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά σχολεία της Αγγλίας»,
προκύπτει πως το 2010 έλαβε ποσό ύψους 347.000 ευρώ μέσω μηχανισμού ξεπλύματος χρή-
ματος, ο οποίος μετέφερε πάνω από 4 δισ. ευρώ από τη Ρωσία σε άλλες χώρες. Διαπιστώθηκε,
άλλωστε, πως γόνοι πλούσιων οικογενειών που δεν πληρούσαν επαρκώς τα ακαδημαϊκά
κριτήρια για να γίνουν δεκτοί στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Βρετανίας δικαιολόγησαν
δαπάνες ύψους έως 347.000 ευρώ για την πληρωμή «συμβούλων εκπαίδευσης που τους δια-
σφάλισαν θέση σε εμβληματικά πανεπιστήμια παγκόσμιας ακτινοβολίας». n

Η Αρμενία ευχαρίστησε τις ΗΠΑ 
για το ιστορικό ψήφισμα

Η Αρμενία ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για το «ιστορικό ψή-
φισμα» της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ανα-
γνώρισε επισήμως την γενοκτονία των Αρμενίων.

Το ψήφισμα που αναγνωρίζει τις μαζικές σφαγές των
Αρμενίων ως γενοκτονία εγκρίθηκε από την αμερικα-
νική Βουλή των Αντιπροσώπων με 405 ψήφους υπέρ
έναντι 11 κατά. Πρόκειται για μια απόφαση με συμβο-
λικό, αλλά ιστορικό χαρακτήρα, η οποία θεωρείτο βέ-
βαιο ότι θα αναζωπυρώσει την ένταση στις σχέσεις ανά-

μεσα στην Ουάσινγκτον και την Άγκυρα.
Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, σε μήνυμά του στο Twitter, σημειώνει ότι

η απόφαση αυτή «είναι ένα θαρραλέο βήμα προς την αλήθεια και την δικαιοσύνη στην ιστο-
ρία, που θα προσφέρει επίσης παρηγοριά σε εκατομμύρια απογόνους των επιζώντων της γε-
νοκτονίας των Αρμενίων».

«Η Αρμενία χαιρετίζει τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για την αποφασιστική και
εντυπωσιακή ψήφο τους (...), η οποία δείχνει την απέραντη πίστη τους στην αλήθεια, την δι-
καιοσύνη, την ανθρωπότητα, την αλληλεγγύη και την παγκόσμια αξία των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων», ανακοίνωσε παράλληλα το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας.  Το ίδιο αί-
σθημα είχαν και πολλοί Αρμένιοι στους δρόμους του Γερεβάν.   1231

«Η γενοκτονία εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολιτικό εργαλείο, ένα χαρτί που μπορούν να
παίξουν οι παγκόσμιες δυνάμεις», δήλωσε στο AFP ο Σουρέν Μανουκιάν, ιστορικός του
Μουσείου της Γενοκτονίας στο Γερεβάν, και ζήτησε να εξεταστεί η «απόφαση αυτή μέσα από
το πρίσμα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία».

Η γενοκτονία των Αρμενίων αναγνωρίζεται επισήμως από περίπου τριάντα χώρες, αλλά
και από μεγάλο μέρος της κοινότητας των ιστορικών. Κατά εκτιμήσεις, από 1,2 ως 1,5 εκατ.
Αρμένιοι σφαγιάστηκαν εν μέσω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου από τα στρατεύματα της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που είχε συμμαχήσει τότε με τη Γερμανία και την Αυστροουγ-
γαρία.

Η Τουρκία αρνείται τη χρήση του όρου «γενοκτονία», διατείνεται πως διαπράττονταν
σφαγές εκατέρωθεν εν μέσω εμφυλίου πολέμου και λιμού με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς
και στα δύο στρατόπεδα. n

Η Κροατία στηρίζει την ευρωπαϊκή 
πορεία της Αλβανίας 

Τη στήριξη της Κροατίας στην ευρωπαϊκή πο-
ρεία της Αλβανίας επανέλαβε η Πρόεδρος της
χώρας, Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς, στη διάρ-
κεια της συνάντησης που είχε, στο Ζάγκρεμπ, με
τον Αλβανό ομόλογό της, Ιλίρ Μέτα.

«Η Κροατία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την
ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε «ένα
μεγάλο λάθος», αρνούμενο να ξεκινήσει εντα-

ξιακές συνομιλίες με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία» ανέφερε χαρακτηριστικά η
Πρόεδρος της Κροατίας, εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι, «το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο δεν κατάφερε να επιτύχει συναίνεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αλ-
βανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ελπίζω ότι αυτή η διαδικασία θα αναστραφεί σύντομα (…)
ίσως κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Κροατίας στο Συμβούλιο της ΕΕ (το εξάμηνο του
2020)».

Η Πρόεδρος της Κροατίας τόνισε ότι οι δύο χώρες «έχουν κοινό συμφέρον για την προ-
ώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» και συνεργά-
ζονται στενά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό ζήτημα, η Πρόεδρος της Κροατίας τόνισε ότι αποτελεί
πρόκληση τόσο για την Κροατία όσο και για την Αλβανία. «Πρέπει να αναζητήσουμε και να
επιδιώξουμε την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων σε συγκρούσεις και κρίσεις και να καταβάλ-
λουμε προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου της σταθερότητας» σημείωσε.

«Είμαστε ευτυχείς που η Κροατία αναλαμβάνει την προεδρία (του Συμβουλίου της ΕΕ)
την 1η Ιανουαρίου 2020, διότι θα έχει τη διεύρυνση της ΕΕ στη λίστα των προτεραιοτήτων
της» τόνισε, από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα. Υπογράμμισε δε, 
ότι «η Αλβανία θα διπλασιάσει και θα τριπλασιάσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση
των προοπτικών έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων». Ο κ. Μέτα συμφώνησε 
με την Κολίντα Γκράμπαρ – Κιτάροβιτς ότι η Διακήρυξη του Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ της 
Αλβανίας και της Κροατίας, σχετικά με τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, «ήταν 
μια ακόμη επιβεβαίωση ισχυρών και στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών». n
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Στα κορυφαία τα δικαιώματα των εργαζομένων
Ελεύθερη κυκλοφορία, δίκαιη μετακίνηση

Θέσεις και δράσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Ηκοινωνική διάσταση μιας βιώσιμης
Ευρώπης και η κινητικότητα του ευ-
ρωπαϊκού εργατικού δυναμικού βρέ-

θηκαν στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης
της συνεδρίασης της Ομάδας των Εργαζο-
μένων που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτω-
βρίου στο Ελσίνκι. Η Ομάδα των Εργαζομέ-
νων της ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ μιας βιώσιμης
ενιαίας αγοράς που πρέπει να αποτρέπει το
κοινωνικό ντάμπινγκ και να εγγυάται ίση
αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο χώρο ερ-
γασίας.

Η συζήτηση εστιάστηκε στο πώς η κινητι-
κότητα του εργατικού δυναμικού μπορεί να
ρυθμιστεί με δίκαιο τρόπο για την προώθηση
της αμοιβαίας εμπιστοσύνης εντός της ΕΕ,
καθώς και στον ρόλο που διαδραματίζει η

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας στο πλαίσιο
αυτό. Για τον σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες
εξέτασαν διάφορες πτυχές της κινητικότη-
τας του εργατικού δυναμικού και τη σημα-
σία της για τις διάφορες κατηγορίες εργαζο-
μένων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
κινητικότητα των δεξιοτήτων και στη διά
βίου μάθηση. Τα θέματα αυτά είναι εξαιρε-

τικά σημαντικά για το μέλλον της εργασίας.
Πράγματι, οι τρέχουσες ραγδαίες τεχνο-

λογικές εξελίξεις, η κλιματική αλλαγή, η
παγκοσμιοποίηση και άλλα γεγονότα υπάρ-
χει περίπτωση να οδηγήσουν σε εταιρικές
αναδιοργανώσεις, σε μετεγκαταστάσεις επι-
χειρήσεων ή σε ομαδικές απολύσεις. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, είναι ζωτικής σημασίας να
διασφαλιστούν δίκαιες μεταβάσεις, μεταξύ
άλλων, βοηθώντας τους εργαζομένους να
αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.

Δεδομένου ότι αυτά συνιστούν θέματα
προτεραιότητας για την τρέχουσα Φινλαν-
δική Προεδρία της ΕΕ, στους προσκεκλημέ-
νους ομιλητές περιλαμβάνονταν εκπρόσω-
ποι της φινλανδικής κυβέρνησης και συνδι-
καλιστικών οργανώσεων της Φινλανδίας και

άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και μέλη
της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Συζητήθηκε επίσης το πρόγραμμα εργα-
σίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πε-
ρίοδο 2019-2024. Τα αποτελέσματα αυτής
της συζήτησης θα τροφοδοτήσουν με στοι-
χεία τις προτάσεις για τη συμβολή της ΕΟΚΕ
στο πρόγραμμα της Επιτροπής. Για την
Ομάδα των Εργαζομένων, οι επόμενοι μήνες
θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την εγ-
καινίαση της συνεργασίας με το νεοεκλεγέν
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη νεοεκλε-
γείσα Επιτροπή, προκειμένου να ενισχυθεί η
δέσμευσή τους προς τους εργαζομένους και
προς όφελος της κοινωνικής δικαιοσύνης σε
μια Ευρωπαϊκή Ένωση που φιλοδοξεί να επι-
διώξει περισσότερα. n

Τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και εθνικά μέτρα δεν επαρκούν 
για την καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων στις αγορές εργασίας

Με τη σταθερή συρρίκνωση του ευ-
ρωπαϊκού πληθυσμού σε ηλικία ερ-
γασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα

κράτη μέλη της οφείλουν να χαράξουν ολο-
κληρωμένες στρατηγικές για την οικοδό-
μηση εθνικών πολιτικών που θα αντιμετωπί-
ζουν αποτελεσματικά το θέμα της ενεργού
γήρανσης, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Οικονο-
μική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε
πρόσφατη γνωμοδότησή της.

Κατά την ΕΟΚΕ, τα μέτρα που έχουν λη-
φθεί μέχρι στιγμής τόσο σε εθνικό όσο και
σε ενωσιακό επίπεδο είναι αποσπασματικά
και μάλλον ανίκανα να καταπολεμήσουν τις
διακρίσεις εις βάρος των γηραιότερων εργα-

ζομένων στις αγορές εργασίας της Ευρώπης.
Το γεγονός αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά
στην αναζήτηση εργασίας για πολλούς ηλι-
κιωμένους ή τους ωθεί να αποχωρήσουν
πρόωρα από την αγορά εργασίας.

Επιπλέον, ο αντίκτυπος των μέτρων που
έχουν εφαρμοστεί δεν έχει μετρηθεί σωστά,
με συνέπεια τα κράτη μέλη να μην έχουν
σαφή εικόνα για το ποια μέτρα αποδίδουν
και ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές που
μπορούν να διαδοθούν περαιτέρω.

«Σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο της εργα-
σίας, οι δημογραφικές αλλαγές και οι προ-
κλήσεις στον τομέα της απασχόλησης πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν συνολικά! Οφεί-

λουμε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό διά-
λογο και να συμπεριλάβουμε όλους τους εν-
διαφερόμενους φορείς στη διαδικασία ανά-
πτυξης στρατηγικών για την ενεργό γή-
ρανση», ανέφερε ο εισηγητής της
γνωμοδότησης Irinel Eduard Floria.

Στη γνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ διατυπώνει
συγκεκριμένες συστάσεις για την αντιμετώ-
πιση των προκλήσεων της γήρανσης, όπως
βελτίωση των δεξιοτήτων μέσω της δια βίου
μάθησης, καταπολέμηση των στερεοτύπων
και των διακρίσεων λόγω ηλικίας στις αγο-
ρές εργασίας και προώθηση της διαγενεακής
αλληλεγγύης. n

ΕΟΚΕ και Ευρωκοινοβούλιο ζητούν ασφαλέστερη και πιο ευτυχισμένη Ευρώπη

ΟΠρόεδρος της ΕΟΚΕ, Luca Jahier,
και η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Klára Dobrev, αντάλ-

λαξαν απόψεις σχετικά με το μέλλον της Ευ-
ρώπης κατά τη διάρκεια εποικοδομητικής
συζήτησης κατά τη σύνοδο ολομέλειας της
ΕΟΚΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Jahier υπογράμμισε τη σημασία της
προσέγγισης των Ευρωπαίων πολιτών, της
ενίσχυσης της δημοκρατίας και της αύξησης
της συμμετοχής των πολιτών στη χάραξη
πολιτικής της ΕΕ, αποδεικνύοντας παράλ-
ληλα ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να
επιτύχει αποτελέσματα.

«Η ΕΟΚΕ ανέκαθεν
είχε σαφή θέση όσον
αφορά το ευρωπαϊκό
εγχείρημα: χρειαζόμα-
στε περισσότερη και
καλύτερη Ευρώπη και
θα υποστηρίξουμε
κάθε δράση προς την
επίτευξη αυτού του
στόχου, αλλά πρέπει
να αποδείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες
ότι η Ευρώπη παράγει αποτελέσματα!» δή-
λωσε. «Οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται στο
επίκεντρο των θεσμικών οργάνων και χωρίς

την κοινωνία των
πολιτών, η δημο-
κρατία παραμένει
εύθραυστη».

Η κ. Dobrev, η
οποία παρου-
σίασε τους βασι-
κούς άξονες του
Κοινοβουλίου για
την κοινοβουλευ-

τική περίοδο 2019-2024, σημείωσε με ικανο-
ποίηση ότι η ΕΟΚΕ και το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο είναι στο ίδιο μήκος κύματος.
«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η βρα-

χυπρόθεσμη πολιτική εντολή μας θα εξαρ-
τηθεί από τη μακροπρόθεσμη πολιτική δέ-
σμευσή μας. Πρέπει να αφουγκραστούμε
τους Ευρωπαίους πολίτες και αυτό αποτελεί
κοινό καθήκον όλων των θεσμικών οργάνων.
Πρέπει να ακούσουμε τη φωνή τους: ζητούν
περισσότερη ασφάλεια και καλύτερες συν-
θήκες διαβίωσης», δήλωσε. «Οι προτεραι-
ότητές μας θα είναι η εμβάθυνση της οικο-
νομικής και νομισματικής ένωσης, η αντιμε-
τώπιση της ανεργίας και η διαχείριση των
κοινωνικών επιπτώσεων της κλιματικής αλ-
λαγής», κατέληξε. n

Εξαρτάται το μέλλον μας από το κλίμα; Οι νέοι της Ευρώπης έχουν τον λόγο

Ηκλιματική αλλαγή είναι στη σκέψη
όλων και οι νέοι σε όλον τον κόσμο
κινητοποιούνται για να σώσουν τον

πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοι-
νωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) συμμετέχει στο κί-
νημα και ζητά από τους νέους συμμετέχον-
τες στην ετήσια σύνοδο ολομέλειας των
νέων «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου
φωνή» να εκφράσουν την άποψή τους σχε-
τικά με τον καλύτερο τρόπο προστασίας του
πλανήτη μας.

Στις 19 και 20 Μαρτίου 2020, 33 σχολεία
από 28 κράτη μέλη της ΕΕ και πέντε υποψή-
φιες προς ένταξη χώρες έχουν προσκληθεί
στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετά-
σχουν σε προσομοίωση μιας διεθνούς διά-
σκεψης των μερών για το κλίμα - COP.

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΟΚΕ θα ακούσει
τις απόψεις των μαθητών σχετικά με τους
τρόπους αντιμετώπισης της τρέχουσας κλι-
ματικής κρίσης. Οι συστάσεις που θα προκύ-
ψουν από τις διαπραγματεύσεις θα υποβλη-

θούν σε διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής
στον τομέα του περιβάλλοντος και θα συζη-
τηθούν σε διασκέψεις ανά την Ευρώπη κα-

θόλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης YEYS, οι μαθητές θα έρ-
θουν επίσης σε επαφή με διεθνείς οργανώ-
σεις νεολαίας που θα τους βοηθήσουν να με-
τουσιώσουν τις συστάσεις αυτές σε
συγκεκριμένα μέτρα και να κάνουν τη φωνή
τους να ακουστεί.

Λεπτομερής παρουσίαση της εκδήλωσης,
στον ιστότοπο ΕΟΚΕ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκ-
πνέει στις 18 Νοεμβρίου 2019. n



ΓΙΑ ΤΟΝ ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOΝΟ

SUDOKU
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να
περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. 
Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε το παζλ μαντεύοντας και τοποθετώντας τυχαίους αριθμούς. Oι υποθέσεις
μπορούν να καταστρέψουν το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες ολόκληρες!
Tοποθετήστε ένα αριθμό μόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει την σωστή θέση που
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πρακτικά φάρμακα.
2. Μεστοί – Δεν παρέχει ίσες δυνατότητες.
3. Αρχαίος επικός ποιητής από την Κρήτη – Η
πολύ λεπτή κλωστή.
4. Σπασμένη … γωνιά – Η γλιστρίδα.
5. … Αντάντι: πρόεδρος της Διεθνούς Επιτρο-
πής Μεσογειακών Αγώνων – … Ντέιλυ:  Ιρλαν-
δός μουσικός με εξειδίκευση στην κρητική λύρα
– Θέση διακόπτη.
6. Λέγονταν και έτσι οι οπαδοί του ρωσικού
κόμματος – Λατίνων «είναι».
7. Τμήμα ναού όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος
παρά μόνο για ιερείς.
8. Σαν, κατά κάποιο τρόπο – Ντάνιελ …: σκηνοθέτης.
9. Συνεχόμενα … στο γιούκο – Ιστορική του Δάμωνα και του Φιντία – Μέρος … πατώμα-
τος.
10. «Νυν και …»: έργο του Σ. Ξαρχάκου – Ροδοκόκκινος.
11. Φαν Ντερ …: Ολλανδός τερματοφύλακας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ήρωας του Ραμπελέ.
2. Η τοπική διάλεκτος ορισμένης περιοχής – Διεθνούς φήμης αλυσίδα εμπορίας επίπλων,
ειδών σπιτιού και διακόσμησης.
3. Συμπερασματικός σύνδεσμος – Χειροπιαστό τέτοιο παράδειγμα – Αριθμός περασμένου
αιώνα.
4. Δίχτυ για το ψάρεμα τόνου – Άφωνη … νύφη.
5. Ποτάμι της Γεωργίας – Κριτής του Ισραήλ (μία γραφή).
6. Δίνες ανέμου ή νερού.
7. Δικά σου (αρχ.) – Η ροδιά – Χωριό του νομού Πέλλας.
8. Το όνομα διαφόρων Εβραίων αρχιερέων – Ξένος οίκος οπτικών.
9. Τόρστεν ….: πρώην προπονητής του ΑΠΟΕΛ – Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού – Το
13ο γράμμα του αλφαβήτου.
10. Γραμμή πλοίων (καθ.) – … Εγκογιάν: σκηνοθέτης.
11. Αθλητικά αρχικά – Συνάντηση.

Oι λύσεις στη σελίδα 14
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   Έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία τα τε-

λευταία χρόνια γύρω από το Ελλη-
νικό λαϊκό τραγούδι. Πολλοί μιλούν

για τον αμετάκλητο θάνατό του, άλλοι για
μια απλή υποχώρηση και κάποιοι για τη με-
τεξέλιξή του.

Η αλήθεια είναι πως το λαϊκό τραγούδι,
πέρα από κώδικας, είναι πολύ περισσότερα.
Δεν είναι μόνο οι ρυθμοί, ο ήχος, η ορχήστρα
και οι δρόμοι. Δεν μπορείς να το δεις απο-
κομμένο από το λαϊκό αίσθημα.

Αν θελήσουμε να δούμε ιστορικά την πο-
ρεία του και το μέχρι πού έφτασε το λαϊκό
μας τραγούδι, συνυπολογίζοντας όλες τις
παραμέτρους που το ορίζουν, νομίζουμε πως
θα σταματήσουμε στον Χρήστο Νικολό-
πουλο. Ο Νικολόπουλος κράτησε ανοιχτό το
«μαγαζί» του λαϊκού μας τραγουδιού, σχεδόν
μόνος του για πολλά χρόνια. 

Γεννημένος το 1947, άρχισε να δίνει σπου-
δαία τραγούδια ήδη από την ηλικία των 20
χρόνων και με τον δίσκο «Υπάρχω» το 1975,
με τους στίχους του Πυθαγόρα και τις ερμη-
νείες του Στέλιου Καζαντζίδη, καθιερώνεται
ως ένας πηγαίος λαϊκός δημιουργός με προ-
σωπικό σημάδι αλλά και βαθιά γνώση της
δουλειάς όσων προηγήθηκαν.

Εξαίρετος σολίστας στο μπουζούκι και ου-
σιαστικά αυτοδίδακτος, αποτέλεσε μέρος
της ορχήστρας σημαντικών συνθετών. Υπάρ-
χουν ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες που ίσα
που διακρίνεται στο πάλκο, κάπου στην
άκρη της ορχήστρας, λίγο πριν κλείσει τα 20
του χρόνια.

Πρόλαβε να γνωρίσει και να συνεργαστεί

με τον Τσιτσάνη, τον Παπαϊωάννου, τον
Ζαμπέτα και να αποτελέσει ο ίδιος ίνδαλμα
για πολλούς νέους συνθέτες αλλά και σολί-
στες του λαϊκού τραγουδιού. Τραγούδια του
ερμήνευσαν ο Γαβαλάς, η Βιτάλη, η Αλεξίου,
ο Νταλάρας, ο Πάριος, ο Διονυσίου και πολ-
λοί ακόμη, προσθέτοντας ο καθένας μικρά
διαμάντια στο προσωπικό του ρεπερτόριο.

Πολυγραφότατος, έχει γράψει μέχρι σή-
μερα - παραμένοντας ενεργός - περίπου
χίλια τραγούδια. Ακόμη και οι εισαγωγές που
έγραψε για πολλά τραγούδια του είναι σχο-
λείο ολόκληρο για όποιον θέλει να γράψει
επάνω σε αυτόν τον κώδικα του τραγουδιού
μας. n
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Παλιές και νέες ιστορίες από το Ελληνικό Τραγούδι
Νικολόπουλος, ο τελευταίος λαϊκός

Ο Χρήστος Νικολόπουλος με τον Στέλιο
Καζαντζίδη στη φωτογραφία από το οπι-
σθόφυλλο του δίσκου ‘Υπάρχω’.

Κατά 500 άτομα μειώθηκαν οι άνεργοι

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται
στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας,
ο αριθμός των εγγεγραμμένων

ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019,
έφτασε τα 16.968 πρόσωπα. Με βάση τα
στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάν-
σεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανερ-
γίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέρ-
γων τον Σεπτέμβριο 2019 μειώθηκε στα
21.216 πρόσωπα σε σύγκριση με 21.712 τον
προηγούμενο μήνα.  

Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2018
σημειώθηκε μείωση 4.431 προσώπων ή
20,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς
της δημόσιας διοίκησης (μείωση 630 ανέρ-
γων), του εμπορίου (μείωση 629), των κατα-
σκευών (μείωση 557), των δραστηριοτήτων

υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπη-
ρεσιών εστίασης (μείωση 315), της μεταποί-
ησης (μείωση 257), της εκπαίδευσης (μείωση
151) και στους νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας (μείωση 1.163).  

Σημ.: Εποχική Διόρθωση είναι μια στατι-
στική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της
εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά,
καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσό-
τερο ορατή την πραγματική τάση στη μετα-
βολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της
εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία
χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το
οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η
παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσει-
ρών γίνεται με τον αλγόριθμο
TRAMO&SEATS. n

Την ερχόμενη Δευτέρα 
η Βουλή των Γερόντων

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού και το Συντονι-
στικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων

οργανώνουν την ερχόμενη Δευτέρα στη

Βουλή την 21η Σύνοδο της Βουλής των Γε-
ρόντων, από τις 10.00π.μ. μέχρι 1.00μ.μ.

Θέμα της φετινής Συνόδου είναι: «Διεκ-
δικώ, Επιμένω, Κερδίζω». 
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Όσοι τη γνωρίζουν προσωπικά τη
νέα Γενική Διευθύντρια του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου, δια-

βεβαιώνουν πως ο διακαής πόθος της Kρι-
σταλίνα Γκεοργκίεβα να αλλάξει τη φιλοσο-
φία και το modus operandi του ΔΝΤ δεν
οφείλεται στο ότι αποφοίτησε από το Ινστι-
τούτο Οικονομικών Σπουδών Καρλ Μαρξ
της Σόφιας. Είναι οι δεκαετίες που έχει ζήσει
στη Δύση που έχουν επηρεάσει και διαμορ-
φώσει την πολιτική και οικονομική της
σκέψη και την ιδιοσυγκρασία της εν γένει.  

Είναι ίσως τα 26 χρόνια της θητείας της
Γκεοργκίεβα στην Παγκόσμια Τράπεζα που
της ενέπνευσαν μια κουλτούρα κοινωνικής
αρωγής και αλληλεγγύης. Το ΔΝΤ όμως,
όπως έγραψε πρόσφατα στο Bloomberg ο
διάσημος οικονομολόγος και καθηγητής στο
Χάρβαρντ Κένεθ Ρογκόφ, είναι ένας χρημα-
τοπιστωτικός οργανισμός και όχι ένας οργα-
νισμός προγραμμάτων αρωγής πρώτη απο-
στολή της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η κα-
ταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας.
Αποστολή του ΔΝΤ είναι η χορήγηση δανει-
ακών κεφαλαίων σε χρεοκοπημένα κράτη
που έχουν χάσει τη δυνατότητα δανεισμού
τους από τις αγορές.  

Το Ταμείο έχει δεχθεί δριμεία κριτική για
τη λιτότητα και, εν γένει τις υποχρεώσεις
που επιβάλλει στις κυβερνήσεις που κατα-
φεύγουν σε αυτό. Όπως φάνηκε προτού
ακόμη πάρει τη σκυτάλη από την Κριστίν
Λαγκάρντ, στόχος της Γκεοργκίεβα είναι να
αλλάξει τη διαφιλονικούμενη εικόνα που
έχει σχηματίσει η παγκόσμια κοινή γνώμη
για το ΔΝΤ.  

Ευλόγως επιθυμούσε διακαώς στην πρώτη
κοινή ετήσια σύνοδο με την Παγκόσμια Τρά-
πεζα που διοργανώθηκε στην έδρα των δύο
διεθνών οργανισμών στην ‘Ουάσιγκτον,
στην κορυφή της ατζέντας να βρεθούν ζητή-
ματα όπως οι ανισότητες, η κλιματική αλ-
λαγή και οι κοινωνικές επιπτώσεις της τε-
χνολογικής προόδου - οι προκλήσεις που
θέτει η τεχνητή νοημοσύνη για παράδειγμα.  

Η ζοφερή επικαιρότητα δεν επέτρεψε στη
βουλγαρικής καταγωγής αξιωματούχο να
προωθήσει όπως θα επιθυμούσε την ατζέντα

της. Από την πρώτη κιόλας ημέρα της κοι-
νής συνόδου ΔΝΤ - Παγκόσμιας Τράπεζας
το Ταμείο προχώρησε στην πέμπτη κατά
σειρά (επί τα χείρω) αναθεώρηση των προ-
βλέψεών του για την παγκόσμια ανάπτυξη.
Τώρα εκτιμά ότι εφέτος η ανάπτυξη θα επι-
βραδυνθεί στο 3% (τον Ιούλιο προέβλεπε
3,2%). Η αιτία και για τις πέντε αναθεωρή-
σεις είναι κοινή: η πολιτική οικονομικού πρo-
στατευτισμoύ που ακολουθούν οι ΗΠΑ.  

Οι δασμοί με τους οποίους «φιλοδωρεί»
τους εμπορικούς του εταίρους ο Ντόναλντ
Τραμπ και οι οικονομικοί πόλεμοι που ελα-
φρά τη καρδία κηρύσσει εναντίον τους φέρ-

νουν τον πλανήτη και πάλι μπροστά στο
φάσμα μιας παγκόσμιας κρίσης. Και, όπως
εξήγησε η επικεφαλής οικονομολόγος του
Ταμείου Τζίτα Γκοπινάθ, «η ανάπτυξη στο
3%, σε συνδυασμό με περιορισμένο εύρος
διορθωτικών χειρισμών που διαθέτουν
πλέον οι κεντρικές τράπεζες, δεν αφήνει στις
κυβερνήσεις περιθώρια για λάθη πολιτικής
και επιβάλλει διεθνείς συνεργασίες». 

Στο νέο σκηνικό που έχει διαμορφώσει η
πολιτική Τραμπ διεθνώς, σκέψεις της νέας
επικεφαλής του ΔΝΤ να προωθήσει, για πα-
ράδειγμα, έναν παγκόσμιο «πράσινο» φόρο
για τον περιορισμό των εκπομπών του διο-
ξειδίου του άνθρακος παραπέμπονται στις
ελληνικές καλένδες. Οι προτάσεις που έχει
επεξεργαστεί το Ταμείο προϋποθέτουν αύ-
ξηση κατά ... 43% του κόστους της ενέργειας
για τα νοικοκυριά. Υπενθυμίζεται ότι η επι-
πλέον φορολόγηση της αμόλυβδης δημι-
ούργησε πέρυσι το κίνημα των «κίτρινων γι-
λέκων» στην πλούσια Γαλλία και η άρση των
επιδοτήσεων στα καύσιμα προκάλεσε βίαιες
διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες στο
φτωχό Εκουαδόρ. n
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

ΔΝΤ με κοινωνικό πρόσωπο οραματίζεται η Γκεοργκίεβα  
Αγκάθι οι δυσοίωνες προβλέψεις για επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης   

ΟΜόλυβδος είναι ένα μέταλλο με
ιδιαίτερα διαδεδομένη χρήση αλλά
και γνωστές τοξικές ιδιότητες. Είναι

αποδεδειγμένο ότι επιδρά στον ανθρώπινο
οργανισμό προκαλώντας νευρομυϊκές και
νευροαναπτυξιακές διαταραχές και νεφρική
ανεπάρκεια ακόμα και σε μικρές δόσεις έκ-
θεσης.  Ο Μόλυβδος θεωρείται νευροτοξική
ουσία για την οποία δεν υπάρχει ασφαλές
όριο έκθεσης και που έχει μεταξύ άλλων και
δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη του
κεντρικού νευρικού συστήματος των παι-
διών.    Μια από τις ευρέως διαδεδομένες
χρήσεις του Μολύβδου είναι στην παρα-
σκευή φυσιγγιών, σφαιρών και στον εξοπλι-
σμό ψαρέματος.  Οι συγκεκριμένες χρήσεις
θεωρείται ότι επιβαρύνουν το περιβάλλον

αλλά και επιμολύνουν οργανισμούς που
μπαίνουν στη διατροφική αλυσίδα του αν-
θρώπου προκαλώντας τελικά συσσώρευση
της τοξικής αυτής ουσίας στον οργανισμό.
Δεδομένης της τοξικής αλλά και διαδεδομέ-
νης χρήσης του Μολύβδου σε εφαρμογές
όπως είναι το κυνήγι και το ψάρεμα εύλογα
τίθεται το ερώτημα αν θα πρέπει να απαγο-
ρευθεί ή να περιορισθεί η χρήση του σε προ-
ϊόντα που σχετίζονται με τις δραστηριότη-
τες αυτές.  Αυτό το ερώτημα έχει κληθεί να
διαχειριστεί και να απαντήσει ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕCHA)
που στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής
συλλέγει δεδομένα που θα αφορούν την
ετοιμασία νέου περιορισμού που θα απαγο-
ρεύει τη χρήση Μολύβδου σε φυσίγγια και
σφαίρες και σε εξοπλισμό ψαρέματος.     Η
πρόταση για τον νέο περιορισμό αξιολογεί-
ται με τελικό στόχο να ενταχθεί στο Παράρ-
τημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με
αρ. 1907/2006 (REACH).   Το Παράρτημα
αυτό περιλαμβάνει όλους τους περιορισμούς

και τις απαγορεύσεις στη
χρήση επικίνδυνων χημικών
ουσιών και συνεχώς εμ-
πλουτίζεται με την προ-
σθήκη κάθε χρόνο νέων πε-
ριορισμών. Η πρόταση για
εισαγωγή του περιορισμού
στη χρήση Μολύβδου στο
κυνήγι και το ψάρεμα αφού
θα καλύπτονται τα φυσίγ-
για και οι σφαίρες για
χρήση στο κυνήγι και στη
σκοποβολή καθώς και ο εξοπλισμός για ερα-
σιτεχνικό ή επαγγελματικό ψάρεμα. Ως
πρώτο βήμα στη διαδικασία εισαγωγής του
περιορισμού έχουν κληθεί οι επηρεαζόμενοι
και όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το
θέμα να αποστείλουν τις απόψεις τους ή
οποιαδήποτε δεδομένα κατέχουν στον
ECHA.  Ειδικότερα καλούνται να υποβά-
λουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
εναλλακτικών μεθόδων / υλικών ή τις πιθα-
νές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που

αναμένεται να υπάρξουν λόγω της εισαγω-
γής του περιορισμού.  Οι πληροφορίες αυτές
υποβάλλονται  μέσω της ακόλουθης ιστοσε-
λίδας του ECHA:  https://echa.europa.eu/
calls-for-comments-and-evidence Καταλη-
κτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων
και δεδομένων είναι η 16η Δεκεμβρίου 2019.
Τονίζεται ότι η έγκαιρη υποβολή δεδομένων
ή απόψεων από τους επηρεαζόμενους είναι
σημαντική για να εντοπιστούν οι πιθανές
εξαιρέσεις που θα εισαχθούν στο κείμενο του
περιορισμού. n

Θα απαγορευθεί η χρήση Μολύβδου σε  κυνηγετικά είδη;
Της Δρ Τασούλας Κυπριανίδου- Λεον-
τίδου, Ανώτερης Λειτουργού Επιθεώ-
ρησης Εργασίας 

Έκκληση διεθνών οργανι-
σμών για συνεργασία όπως
στην κρίση του 2008.
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Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
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Η‘Κυρία’ το … βιολί της! Μετά από
πολλά χρόνια η Ανόρθωση επανήλθε
σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεκδί-

κηση του τίτλου στο πρωτάθλημα!
Στο τιμόνι ποιος άλλος μπορούσε να την

οδηγήσει, ο προπονητής εκείνος που πριν 12
χρόνια την οδήγησε για πρώτη φορά στο
Τσάμπιονς Λιγκ και μάλιστα με απόλυτη επι-
τυχία. Ο Τιμούρ Κετσπάγια την έβγαλε από
τη ναφθαλίνη και τη μιζέρια  των τελευταίων
χρόνων και την οδηγεί ξανά προς τη… δόξα!

Η προσφυγική ομάδα της Αμμοχώστου,
για δεύτερη συνεχή αγωνιστική, οδηγεί μόνη
στην κορυφή, με 17 βαθμούς, την κούρσα
του πρωταθλήματος, μάλιστα με έναν αγώνα
λιγότερο (ΑΠΟΕΛ) και όλα δείχνουν προς
το παρόν ότι σίγουρα θα είναι μέσα στους
διεκδικητές του τίτλου. Να θυμίσουμε ότι τα
τελευταία δύο χρόνια η ‘Κυρία’ έμεινε μα-
κριά από τους αγώνες στην Ευρώπη.

Στην 7η αγωνιστική που ολοκληρώθηκε, η
προσφυγική ομάδα, σωστός οδοστρωτήρας
στο πέρασμά της, συνέτριψε τον Ολυμπιακό
με 4-0, έχοντας την καλύτερη επίθεση (17)
και άμυνα με τον ΑΠΟΕΛ στα δύο γκολ!

Στη 2η θέση πέρασε η Ομόνοια, με 15 βαθ-
μούς, που επανήλθε στις επιτυχίες μετά από
τρεις συνεχείς αγωνιστικές, αφού δάμασε
στο Δασάκι την Άχνα, με 2-1 και επανέφερε
τα χαμόγελα και την αισιοδοξία…

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο ΑΠΟΕΛ
στο ΓΣΠ δεν κατάφερε να λυγήσει την αμυν-
τική διάταξη της ΑΕΚ και συνθηκολόγησαν
στη λευκή ισοπαλία (0-0). Ήταν οι πρώτες
απώλειες για τους γαλαζοκίτρινους στο
πρωτάθλημα, αφού μετρούσαν τέσσερις συ-
νεχείς νίκες και παρέμειναν στην 3η θέση με
13 βαθμούς. Για την ομάδα της Λάρνακας,
ήταν η έκτη ισοπαλία και δύο νίκες, σύνολο
12 βαθμοί.

Επιτέλους νίκη για τον Απόλλωνα που
γνώρισε την επιτυχία μετά από δύο συνεχείς
ήττες (Εθνικό 0-1, ΑΕΛ 1-2). Κέρδισε εκτός
έδρας την Ένωση με 3-0 και ανέβηκε στους
δέκα βαθμούς και μάλιστα με ενθαρρυντική
εμφάνιση, λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι
με το ΑΠΟΕΛ στο Τσίρειο. 

Στο Μακάρειο Στάδιο, η Δόξα Κατωκο-
πιάς και η Νέα Σαλαμίνα έμειναν στο 0-0.
Αποτέλεσμα που δεν ικανοποιεί καμιά
ομάδα για διαφορετικούς λόγους. Η προ-
σφυγική ομάδα της Δόξας ήθελε το τρίποντο
για να ξεφύγει από τον πυθμένα και η άλλη
προσφυγική ομάδα της Αμμοχώστου για να
πιάσει την πρώτη εξάδα. Δεν έγινε κατορ-
θωτό και τώρα πρέπει να βελτιωθούν ενόψει
της συνέχειας που έχουν, αφού ακολουθούν
με ΑΕΚ και Ανόρθωση αντίστοιχα.

Η ΑΕΛ φώναζε δυνατά και πάλι πως είναι
μεγάλη ομάδα συνεχίζοντας στις επιτυχίες,
κερδίζοντας αυτή τη φορά με 2-0 την Πάφο
στο Τσίρειο. Μάλιστα το νέο τρίποντο της
8ης αγωνιστικής των γαλαζοκιτρίνων, συν-
δυάστηκε με ωραία εμφάνιση και η αισιοδο-
ξία για καλή πορεία και φέτος, καθώς και για
παραμονή στις ψηλές θέσεις της βαθμολο-
γίας, είναι ολοφάνερη.
Τρένο… χωρίς φρένο

Μια Ανόρθωση απολαυστική για άλλο
ένα παιχνίδι νίκησε 4-0 τον Ολυμπιακό στο
‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ και επέστρεψε
στην κορυφή της βαθμολογίας. Την κρα-
τούσε η Ομόνοια για 24 ώρες, αφού προ-
ηγήθηκε ο αγώνας της. Πολυτιμότερος παί-

κτης των νικητών ήταν και πάλι ο εξαιρετι-
κός Ρούμπεν Ράγιος, ο οποίος είχε στο ενερ-
γητικό του δύο γκολ και μια ασίστ!

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε
τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση και πήρε
ότι έδωσε απ’ αυτό το παιχνίδι. Έτσι έμεινε
για ακόμα μια αγωνιστική χωρίς νίκη στο
πρωτάθλημα. Επόμενος αντίπαλός του ο
Εθνικός στο Μακάρειο. Η Ανόρθωση θα
αναμετρηθεί στο Βαρωσιώτικο ντέρμπι στο
‘Αμμόχωστος’ με τη συμπολίτισσα της Νέα
Σαλαμίνα.
Θέλει συνέχεια και συνέπεια…

Την καλή Ομόνοια των πρώτων αγωνιστι-
κών, ακόμη και καλύτερη, είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν οι φίλοι της ομάδας
στο παιχνίδι με τον Εθνικό. Ήταν μια νίκη με
πολλά οφέλη, αφού κατάφεραν να περάσουν
αλώβητοι μέσα από το Δασάκι με 1-2 και
βλέπουν τη συνέχεια με περισσότερο αισιο-
δοξία και ηρεμία. Το ήθελε, το πάλεψε, αλλά
δεν κατάφερε στο τέλος να πάρει βαθμολο-
γικό κέρδος απέναντι στην Ομόνοια.

Ο Εθνικός για ένα ακόμη παιχνίδι παρου-
σιάστηκε ανταγωνιστικός, είχε διάθεση, τρε-
ξίματα, όμως τα δύο γκολ του Ντάρμπι-
σαϊαρ του στέρησαν το δικαίωμα να διατη-
ρήσει το αήττητό του μέσα στο Δασάκι.

Οι ‘πράσινοι’ το Σάββατο θα φιλοξενή-
σουν την ΑΕΛ και ο Εθνικός εκτός έδρας τον
Ολυμπιακό.
Η πρώτη απώλεια για το ΑΠΟΕΛ

Η πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτά-
θλημα είναι γεγονός για τους ‘γαλαζοκίτρι-
νους’ με την ισοπαλία με την ΑΕΚ. Ο
ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε να είναι αποτελε-
σματικός στις λιγοστές ευκαιρίες που βρήκε.
Προβλημάτισε η εικόνα της ομάδας σε ότι
αφορά τη δημιουργία φάσεων, καθώς στα
προηγούμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος
ήταν πιο αποτελεσματικός, αφού κέρδισε
εκτός Νέα Σαλαμίνα (0-3) και Δόξα εντός με
4-0. Τώρα οι γαλαζοκίτρινοι άφησαν πίσω
τους τον αγώνα με την ΑΕΚ και έχουν στρέ-
ψει αποκλειστικά την προσοχή τους στο παι-
χνίδι με την Καραμπάχ, όπου κρίνεται σε με-
γάλο βαθμό η μετέπειτα πορεία τους στην
Ευρώπη. Η συνέχεια ακόμα πιο δύσκολη, ο
εκτός έδρας αγώνας του με τον Απόλλωνα
που καίγεται για το τρίποντο.

Στο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ η ΑΕΚ πρό-
σεξε την άμυνά της και σ’ αυτό τα κατάφερε
αφού δεν παραβιάστηκε η εστία της, όμως
στο δημιουργικό κομμάτι υστέρησε και στο
τέλος κατέγραψε μόλις μια τελική προσπά-
θεια και ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς να
κερδίσει κόρνερ, να είναι δυνατό…

Επόμενος αντίπαλός της η Δόξα στο
‘Αρένα’, νέες απώλειες θα είναι… αυτοκτο-
νία της.

Αυτός είναι ο… Απόλλωνας – Έβγαλε
‘φωτιές’

Πραγματοποιώντας την πιο πειστική φε-
τινή του εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο
ημίωρο, ο Απόλλωνας επέστρεψε στις νίκες,
επικρατώντας με 3-0 της Ένωσης στο ‘Τάσος
Μάρκου’. Μάλιστα ήταν το πρώτο διπλό για
το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή,
αφού είχε τρεις ήττες και μία ισοπαλία. Ο
Απόλλωνας με αυτή τη νίκη έφτασε τους 10
βαθμούς και ευελπιστεί πως θα είναι η
απαρχή της… αντεπίθεσης. Η συνέχεια με
αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ στο Τσίρειο, που θα
τον φέρει ξανά ανταγωνιστή για τον τίτλο.
Η Ένωση έχασε προ ανωτέρου αντιπάλου
και τώρα βλέπει τη συνέχεια στο εκτός έδρας
παιχνίδι της με την Πάφο.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ασφαλώς το αποτέλεσμα που ξεχώρισε
στην 5η αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας ήταν
η εννιάρα της Αλκής Ορόκλινης επί της
Ομόνοιας Ψευδά για τον Α΄ Όμιλο. Ένα
αποτέλεσα που ανέβασε την ‘Αθάνατη’ στην
3η θέση και συγκατοικεί με άλλες δύο ομά-
δες με 7 βαθμούς. Τον ΑΣΙΛ που έχασε από
τον πρωτοπόρο στη βαθμολογία Άρη (12 β.)
με 2-1 και την Αγία Νάπα που και αυτή γνώ-
ρισε την ήττα από την Καρμιώτισσα με (2-0),
που την έφερε μόνη στην 2η θέση με 9 βαθ-
μούς. Στο άλλο αποτέλεσμα η ΕΝΥ Διγενής
Ύψωνας – Ομόνοια Αραδίππου έμειναν στο
0-0.
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Νέα νίκη πέτυχε ο Ερμής Αραδίππου.
Αυτή τη φορά εντός έδρας επί της Ξυλοτύμ-
που με 2-0 και συνέχισε για ακόμη μία αγω-
νιστική να είναι μόνος στη βαθμολογία με 11
βαθμούς. Στην 2η θέση με 9β. είναι ο Ακρίτας
Χλώρακας που κέρδισε με 2-0 την Αναγέν-
νηση Δερύνειας. Πολύ μεγάλη εκτός έδρας
νίκη πέτυχε ο Διγενής Μόρφου επί της ΑΕΖ
Ζακακίου με 4-0, όπως επίσης και ο Οθέλ-
λος στην Αθηένου με 2-1 επί του Ονήσιλου
Σωτήρας.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στην κορυφή ο Αχυρώνας Λιοπετρίου

Ο Αχυρώνας Λιοπετρίου νίκησε με 4-1
εκτός έδρας την Ελπίδα Αστρομερίτη και
μετά την ήττα του Χαλκάνορα από το ΘΟΪ
Λακατάμιας με 3-0, έπιασε την κορυφή με
14β., ενώ η ομάδα του Ιδαλίου μοιράζεται
την 2η θέση με 12β., με την Ελπίδα Αστρομε-
ρίτη. Στην 4η θέση είναι η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας
με 11β., που έφερε λευκή ισοπαλία εκτός
έδρας με τη Εληά Λυθροδόντα. Οδυνηρή
ήττα δέχθηκε εντός έδρας η ΜΕΑΠ Π.Χ.
από την ΑΠΟΝΑ με 1-2. Τα άλλα αποτελέ-
σματα είναι: Ηρακλής – Διγενής Ορ. 2-1, 
Ορμήδεια – Αμαθούς 4-1, Εθνικός Άσσιας –
Κούρρης 1-1, ΕΝΑΔ – Κορμακίτης 2-0.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στραβοπάτησε η ΑΠΕΠ

Στραβοπάτησε στο εκτός έδρας παιχνίδι
της η ΑΠΕΠ με την ΑΕΚ Κοράκου (0-0),
διατήρησε όμως την κορυφή με 16 βαθμούς.
Το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο
Εθνικός Λατσιών και ο Ορφέας που κέρδι-
σαν με 4-0 και 1-2 αντίστοιχα την Δόξα Π.
και ΑΕΠ Πολεμιδιών, μοιράζονται την 2η

θέση με 12β. Τα άλλα αποτελέσματα είναι:
Ολυμπιάς – Πέγεια 3-2, Ομόνοια 1948 –
Ασπίς Πύλα 1-0, ΑΤΛΑΣ – Κόρνο 3-5 και
ΑΕΝ – Φοίνικας 1-0.

Όλα για όλα για την 3η θέση
Με μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του

Καζακστάν με 2-1 και μια εντός έδρας συν-
τριβή από τη Ρωσία ολοκληρώθηκε για την
Εθνική μας, η 7η και η 8η αγωνιστική για τα
προκριματικά του EURO 2020. Τον ερχό-
μενο μήνα ολοκληρώνεται η προκριματική
φάση του Euro 2020 και η Εθνική μας εντός
Νοεμβρίου θα δώσει δύο αγώνες.

Στις 15 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσουμε τη
Σκωτία στο Στάδιο ΓΣΠ και λίγες μέρες αρ-
γότερα (19/11) θα αντιμετωπίσουμε εκτός
έδρας το Βέλγιο στο φινάλε της προκριματι-
κής φάσης. Ο εντός έδρας αγώνας με τη
Σκωτία θα αρχίσει στις 17.00. Βέλγιο και
Ρωσία εξασφάλισαν ήδη εισιτήριο συμμετο-
χής για την τελική φάση και παίζουν μεταξύ
τους στη Ρωσία στις 16 Νοεμβρίου.

Όπως είναι πλέον διαμορφωμένο το σκη-
νικό στον όμιλο μας, ενδιαφέρον υπάρχει για
την κατάκτηση της 3ης θέσης που τώρα κα-
τέχει η Εθνική μας και το παιχνίδι με τη Σκω-
τία είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού με νικη-
φόρο αποτέλεσμα η Κύπρος τερματίζει
τρίτη.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (8 αγώνες)
Βέλτιο 8-0-0 30-1 24
Ρωσία 7-0-1 27-4 21
Κύπρος 3-1-4 13-12 10
Σκωτία 3-0-5 11-17 9
Καζακστάν 2-1-5 9-13 7
Σαν Μαρίνο 0-0-8 0-43 0
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 16/11
Κύπρος – Σκωτία 17.00
Ρωσία – Βέλγιο 19.00
Σαν Μαρίνο – Καζακστάν 19.00
ΤΡΙΤΗ 19/11
Βέλγιο – Κύπρος 21.45
Σαν Μαρίνο – Ρωσία 21.45
Σκωτία – Καζακστάν 21.45
Καλά κρατά η ‘μάχη’ της 15ης θέσης

Η ισοπαλία (2-2) του ΑΠΟΕΛ στο Αζερμ-
παϊτζάν απέναντι στην Καραμπάχ, σε συν-
δυασμό με την εντός έδρας ήττα του Ολυμ-
πιακού Πειραιώς από την Μπάγερν (2-3),
έφερε την Κύπρο σε απόσταση… αναπνοής
από την Ελλάδα, που βρίσκεται στην 15η

θέση στην κατάταξη της ΟΥΕΦΑ. Βασικά οι
δύο ομάδες, μαζί με τις σερβικές Παρτιζάν
και Ερυθρό Αστέρα, δίνουν τη μάχη για να
καταλάβουν οι χώρες τους την 15η θέση, (16η

θέση) είναι στους 25.250 και η Ελλάδα (15η)
στους 25.300 βαθμούς. Όλα αυτά τρεις αγω-
νιστικές πριν από την ολοκλήρωση των ομί-
λων σε Τσάμπιονς και Γιουρόπα Λιγκ.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η κατάσταση πλέον γίνεται εξαιρετικά εν-
διαφέρουσα με την 15η θέση, καθώς η Κύ-
προς έχει πολλές ελπίδες να την κατακτήσει.
Ο ΑΠΟΕΛ έχει μπροστά του στη Λευκωσία,
Καραμπάχ και Σεβίλλη και στο Λουξεμ-
βούργο την Ντουντελάνζ, ενώ ο Ολυμπια-
κός, εκτός έδρας την Μπάγερν και Τότεναμ
και εντός τον Ερυθρό Αστέρας. Είναι γνω-
στό ότι η15η θέση προσφέρει δεύτερο εισι-
τήριο στο Τσάμπιονς Λιγκ για την σεζόν
2021-22. Είναι σημαντικό ότι, τόσο στο
Τσάμπιονς όσο και στο Γιουρόπα Λιγκ οι
βαθμοί είναι ίδιοι (2.000 για νίκη και 1.000
για ισοπαλία), όμως διαιρούνται με το σύ-
νολο των ομάδων που ‘βγάζει’ στην Ευρώπη
η κάθε χώρα. Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό,
άρχισε με πέντε, ενώ η Κύπρος, Σερβία, Κρο-
ατία και Σκωτία με τέσσερις ομάδες. n

Μια αλλιώτικη… ‘Κυρία’
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Tι είπαν... Tι έγραψαν

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει αποφα-
σισμένη να προχωρήσει απρόσκοπτα με
τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς όπως
έχουν προγραμματιστεί.
Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προ-
οπτική της Σερβίας και αναγνωρίζει τον ση-
μαντικό ρόλο της για την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στην περιοχή.
Προκόπης Παυλόπουλος,
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η Τουρκία θα πρέπει να ακολουθήσει τον
δρόμο του διεθνούς δικαίου και της καλής
γειτονίας. 
Κυριάκος Μητσοτάκης,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η κίνηση της Βουλής των Αντιπροσώπων
των ΗΠΑ να αναγνωρίσει την «υποτιθέ-
μενη» γενοκτονία των αρμενίων είναι άνευ
αξίας.
Ταγίπ Ερντογάν,
Πρόεδρος της Τουρκίας.

H απόφαση αυτή είναι ένα θαρραλέο βήμα
προς την αλήθεια και την δικαιοσύνη στην
ιστορία.
Νικόλ Πασινιάν
Πρωθυπουργός της Αρμενίας.

Ιστορικό λάθος το «μπλόκο» στην ένταξη
στην ΕΕ για Βόρεια Μακεδονία και Αλβα-
νία. 
Τζουζέπε Κόντε,
Πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Είναι αλήθεια ότι αισθάνθηκα ως προσω-
πικό πλήγμα την αναβολή έναρξης ενταξια-
κών διαπραγματεύσεων για τη χώρα μου.
Ζόραν Ζάεφ,
Πρωθυπουργός της Β. Μακεδονίας.

Η Ελλάδα να πρωτοστατήσει για την έν-
ταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ε.Ε.
Ντόρα Μπακογιάννη,
Πρώην ΥΠΕΞ της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο EurWORK οι εργαζό-
μενοι στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τα
οποία εντάχθηκαν στην ΕΕ  μετά το Μάιο του το 2004

το 2018 εργάστηκαν συνολικά τρεις εβδομάδες περισσότερο
από τους εργαζόμενους στα αρχαιότερα κράτη μέλη. Ανα-
φέρεται συγκεκριμένα ότι για το 2018 ο συμφωνημένος ετή-
σιος εργάσιμος χρόνος κατά μέσο όρο ήταν συνολικά 1714
ώρες, όμως ανάλυση που διενήργησε ο οργανισμός Eurofo-
und έδειξε ότι στα αρχαιότερα κράτη μέλη ο μέσος όρος ήταν
1687 ώρες ενώ για τα νεώτερα κράτη μέλη ήταν 1803 ώρες
δηλαδή υπάρχει διαφορά 116 ωρών που ισοδυναμεί με συ-
νολικό εργάσιμο χρόνο τριών εβδομάδων. 

Οι διαφορές που δημοσιοποιούνται στο Παρατηρητήριο
εξάγονται από ανάλυση που κάλυψε τη διετία 2017-2018 και
κύριο πόρισμα της ήταν ότι το συμφωνημένο με συλλογικές
διαπραγματεύσεις εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας παρέμεινε
αναλλοίωτο από το 2016 στις 30 ώρες από το 2016 σε 30
ώρες την εβδομάδα, παρέμεινε όμως αναλλοίωτη και η για
τα νέα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ μετά το 2004
ως ισότιμα με τα 15 παλαιά μέλη. Όπως διαπιστώθηκε από
την ανάλυση αυξημένο ωράριο εργασίας ίσχυε στη διετία σε
όλους τους τομείς που αναλύθηκαν με εξαίρεση τον τραπε-
ζικό τομέα στον οποίο καταγράφεται μείωση ωραρίου στα
νέα κράτη μέλη ενώ παρέμεινε σταθερός ο μέσος όρος στα
15 παλαιότερα κράτη μέλη. 

Σε εθνικό επίπεδο ο μεγαλύτερος ετήσιος χρόνος εργα-
σίας των 1848 ωρών που συμφωνήθηκε συλλογικά ισχύει
στην Εσθονία στην οποία το ωράριο εργασίας δεν συγκατα-
λέγεται στα σημαντικότερα θέματα που καθορίζονται μέσω
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το μικρότερο ετήσιο ωρά-
ριο εργασίας 1502 ωρών καταγράφηκε στη Γαλλία και ακο-
λουθεί η Δανία, η Σουηδία και η Γερμανία. Σε σύγκριση με
τις χώρες αυτές οι εργαζόμενοι στην Εσθονία εργάστηκαν
το 2018 περίπου 246 ώρες ή έξι εβδομάδες περισσότερο από
τους συναδέλφους τους στη Γαλλία. 

Η ανάλυση του παρατηρητηρίου κατέδειξε ότι στον τρα-
πεζικό τομέα ίσχυε το 2018 ο μικρότερος εβδομαδιαίος ερ-
γάσιμος χρόνος 37,5 ωρών ενώ στον τομέα λιανικού εμπο-
ρίου ίσχυε χρόνος 38,3 ωρών την εβδομάδα. Στο παρατηρη-
τήριο αναδημοσιεύονται και στοιχεία για τη συλλογικά
συμφωνημένη ετήσια άδεια μετ’ απολαβών για τους εργα-
ζόμενους, η οποία είναι κατά μέσο όρο 23,8 μέρες το χρόνο,
αριθμός που δεν ισχύει όμως στα νέα κράτη μέλη στα οποία
είναι κατά πολύ χαμηλότερος. 

Γενικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι η τάση για αύξηση
του ωραρίου εργασίας στα νέα κράτη μέλη ενώ στα αρχαι-
ότερα ο μέσος όρος ωραρίου εργασίας παρέμεινε σταθερός
και τούτο καταδεικνύει ότι το θέμα της σύγκλισης στα ερ-
γασιακά παραμένει στις προτεραιότητες της ΕΕ. n

Ανισότητες στον εργάσιμο χρόνο και άλλα συναφή 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΗΚοινοτική Οδηγία για ισοζύγιο εργασίας – ζωής, η
οποία υιοθετήθηκε τον περασμένο Ιούνιο σηματο-
δοτεί την επίσημη αναγνώριση της αρχής ότι η εφαρ-

μογή καλύτερου ισοζυγίου εργασίας - ζωής θα οδηγήσει σε
καλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας
όπως και σε ισότιμη ανάληψη των ευθυνών φροντίδας από
τα δύο φύλα ενώ θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του χά-
σματος των απολαβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και
στην πλήρη ισότητα των δυο φύλων. 

Η Οδηγία για το ισοζύγιο εργασίας-ζωής βασίστηκε σε εν-
τατικές μελέτες σε θέματα α ισότητας των φύλων οι οποίες
κατέδειξαν ότι με την εξισορρόπηση των ευθυνών εργασίας
με τα καθήκοντα φροντίδας στην οικογένεια επιτυγχάνεται
αποτελεσματικό ισοζύγιο εργασίας – ζωής που συνεχίζει να
αποτελεί αιτία ταλαιπωρίας για τις γυναίκες σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Οι μελέτες αποκάλυψαν ότι οι γυναίκες εξα-
ναγκάζονται  λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων να εγκα-
ταλείπουν την εργασία και για οικογενειακούς επίσης λό-
γους ποσοστό 21% των Ευρωπαίων γυναικών ηλικίας 50
μέχρι 64 ετών υποχρεώνονται να αναλαμβάνουν και καθή-
κοντα φροντίδας για ηλικιωμένα και ανάπηρα μέλη της οι-
κογένειας τους ενώ στην περίπτωση των ανδρών το αντί-
στοιχο ποσοστό είναι μόλις 11%. 

Η νέα οδηγία προτρέπει άνδρες και γυναίκες να διαμοι-
ράζονται ισότιμα τις ευθύνες φροντίδας για τα παιδιά και
τους άλλους συγγενείς. 

Μερικές κύριες πτυχές είναι οι ακόλουθες:
• Το δικαίωμα για αποζημίωση για τουλάχιστον 10 ημέρες

γονικής άδειας με την αποζημίωση να εξισούται με τα επί-
πεδα των επιδομάτων ασθενείας

• Δικαίωμα για γονική άδεια τεσσάρων μηνών με κατα-
βολή αποζημίωσης για τους δύο μήνες

• Άδεια φροντίδας για όσους αναλαμβάνουν καθήκοντα
φροντίδας συγγενών λόγω σοβαρών ιατρικών αιτίων. 

• Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας όχι μόνον για τους γονείς
αλλά και για τους εργαζόμενους σε τομείς φροντίδας.

Η επαγγελματική απασχόληση των γυναικών στην Ευρω-
παϊκή Ένωση είναι τώρα κατά χαμηλότερη 11.5% σε σύγ-
κριση με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Η νέα οδηγία
μέσω της κατάργησης μερικών από τα εμπόδια που δεν επι-
τρέπουν στις γυναίκες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας
στοχεύει όχι μόνο σε αυξημένη απασχόληση και ανάπτυξη
αλλά και σε μείωση των ατομικών και οικογενειακών δαπα-
νών οι οποίες λόγω των χαμηλότερων απολαβών το 2013
ανήλθαν στο τεράστιο ποσό των 379 δις ευρώ η 2,8% του
ΑΕΠ. 

Ανεξάρτητα βεβαίως από τους στόχους και τις προσδοκίες
της Κομισιόν θετικά αποτελέσματα θα προκύψουν μόνο αν
οι κυβερνήσεις των κρατών μελών εφαρμόσουν μέτρα που
θα συμβάλουν σε ουσιαστική κατάργηση των φραγμάτων
στις απολαβές των δύο φύλων ώστε οι άνδρες και γυναίκες
στην να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματα τους. Εν τω
μεταξύ το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα καταρτίζει ήδη
συναφή προγράμματα με στόχο την πλήρη εφαρμογή της
νέας Οδηγίας στα κράτη μέλη μέχρι τον Ιούνιο του 2020 που
είναι και η προβλεπόμενη σχετική προθεσμία. n

Μέχρι τον Ιούνιο του 2020 να εφαρμοσθεί πλήρως 
η νέα Οδηγία για ίσες απολαβές των δυο φύλων 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ & ΤΟΜΠΟΛΑ ( ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ΛΕΜΕΣΟΥ)

Το Τμηματικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού προσκαλεί όλα τα μέλη του (συνταξιούχους και μη) σε απογευ-
ματινό καφέ / τσάι την Κυριακή 17/11/2019 στις 4:00 μ.μ. στο οίκημα της Συντεχνίας μας στην Λεμεσό (1ος όροφος – Αί-
θουσα Εκδηλώσεων)

Ελάτε να περάσουμε ένα ευχάριστο απόγευμα παίζοντας τόμπολα με πλούσια δώρα και απολαμβάνοντας τον καφέ μας. 
Για καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό της όλης εκδήλωσης παρακαλούμε θερμά όπως δηλώσετε εκ των προ-

τέρων την συμμετοχή σας και όχι αργότερα από τις 15/11/2019 είτε στην Γραμματέα του Τμηματικού Συμβουλίου κα
Κούλα Σολωμού (99411979) είτε στον κον Γιώργο Σοφοκλέους (99434677).
Από Δ.Σ Επαρχιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού 


