ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 7 Ννεκβξίνπ, 2011
Σαρχηεηα: 60 ι.η.ι.
Ώξα: 4:00 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγφξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 4΄/40΄

Ωο ηδηαίηεξα ζεηηθή εμέιημε ραξαθηεξίδεη ην ΚΔΒΔ ηελ πξόζεζε ηεο Κπβέξλεζεο λα
θαηαζέζεη ζύληνκα/ λνκνζρέδην, ην νπνίν ζα ξπζκίδεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
θαδίλνπ ζηελ Κύπξν, κεξηκλώληαο ηαπηόρξνλα θαη γηα/ ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία από
ηνπο δηάθνξνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί κηα ηέηνηα εμέιημε. Η ελέξγεηα απηή/
αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ
ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο | ρώξαο, θαζώο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεκόζησλ
νηθνλνκηθώλ.
Δμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξεί ην ΚΔΒΔ θαη ηελ απόθαζε/ ηεο Κπβέξλεζεο λα
πξνρσξήζεη κε επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ εμέηαζεο θαη αδεηνδόηεζεο ησλ
κεγάισλ/ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ πνπ είλαη ώξηκα. Απηό, εμάιινπ, απνηεινύζε πάγηα
εηζήγεζε ηνπ ΚΔΒΔ από ην/ 2010, όηαλ είρε θαηαζέζεη πξνο ηα αξκόδηα Υπνπξγεία
Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ | ιεπηνκεξή θαηάινγν κε ηα 30 κεγαιύηεξα θαη πην
ώξηκα αλαπηπμηαθά έξγα ηνπ ηδησηηθνύ/ ηνκέα, ηα νπνία ζα έπξεπε λα δηεπθνιπλζνύλ
σο πξνο ην ξπζκό αδεηνδόηεζήο ηνπο, έρνληαο κάιηζηα πξνηείλεη/ γηα ην ζθνπό απηό
θαη ηε κέζνδν ηεο "ηαρείαο εμέηαζήο ηνπο".
Τν ΚΔΒΔ ηνλίδεη, ηέινο, όηη θαη νη δύν πην πάλσ/ απνθάζεηο ζπλάδνπλ απόιπηα κε
ηηο πάγηεο ζέζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο αλάπηπμεο | ηεο
νηθνλνκίαο κε ηε ζηήξημε έξγσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ηα νπνία ζα δώζνπλ ηελ
αλαγθαία θηλεηη/θόηεηα/ ζηελ αγνξά, ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα
απνθέξνπλ λέα έζνδα γηα ην θξάηνο./
Τελ ίδηα ηθαλνπνίεζε γηα ηελ πην πάλσ πξόζεζε ηεο Κπβέξλεζεο εμέθξαζαλ κε
δειώζεηο ή αλαθνηλώζεηο ηνπο θόκκαηα/ θαη άιιεο νξγαλώζεηο, ηνλίδνληαο ηελ
πξόζεζή ηνπο γηα ζηήξημε κε θάζε ηξόπν γηα ζύληνκε εθαξκνγή ηεο.|

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 8 Ννεκβξίνπ, 2011
Σαρχηεηα: 70 ι.η.ι.
Ώξα: 3:30 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγφξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 4΄/50΄
Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ην δεκόζην ηακείν ζα πιήμεη θαη ηα ηακεία
πνιιώλ πνδνζθαηξηθώλ Σσκαηείσλ. Η/ απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ λα
αθήζεη ζην δηθό ηνπ ρξεκαηνθηβώηην ην πνζό ηεο επηρνξήγεζεο εθείλσλ ησλ/
ζσκαηείσλ ηα νπνία δελ πιήξσζαλ ην πνζό πνπ νθείινπλ ζην Φόξν Δηζνδήκαηνο,
ζην ΦΠΑ θαη ζηηο Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο έρεη/ δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθό πνλνθέθαιν
ζηηο δηνηθήζεηο ηνπο.
Ήδε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ έρεη δώζεη εληνιή ζηνλ Κππξηαθό |Οξγαληζκό
Αζιεηηζκνύ λα παγνπνηήζεη ηελ επηρνξήγεζε ζηα ζσκαηεία θαη ζηηο Κξαηηθέο
Υπεξεζίεο λα εηνηκάζνπλ θαη λα ηνπ/ απνζηείινπλ όια ηα ζηνηρεία ησλ
ππνρξεώζεώλ ηνπο. Έηζη ν ΚΟΑ κε έρνληαο άιιε επηινγή θιείδσζε ζηα ζπξηάξηα
ηνπ ηηο/ δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαρώξεζή ηεο.
Η απόθαζε είλαη βέβαην όηη ζα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθό αδηέμνδν ηα/ ζσκαηεία πνπ
νθείινπλ κεγαιύηεξν ρξεκαηηθό πνζό ζην Κξάηνο από εθείλν ηεο επηρνξήγεζεο πνπ
ζα ιάκβαλαλ, δεδνκέλνπ όηη δελ ζα |εηζπξάμνπλ νύηε έλα επξώ.
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ζσκαηεία ησλ νπνίσλ νη ππνρξεώζεηο είλαη ηδηαίηεξα
κεγάιεο/ δελ ζα εηζπξάμνπλ επηρνξήγεζε κέρξη ηελ εμόθιεζή ηνπο, γηα ηέζζεξα ή
θαη πεξηζζόηεξα ρξόληα.
Οη δηνηθήζεηο ησλ Σσκαηείσλ νη/ νπνίεο δελ έρνπλ πιεξώζεη, από κεξηθά ηώξα
ρξόληα, ΦΠΑ γηα ηηο κεηεγγξαθέο πνδνζθαηξηζηώλ αιιά θαη ηηο ππόινηπεο
ππνρξε/ώζεηο/ ηνπο ζην Κξάηνο έρνπλ παληθνβιεζεί από ηελ θπβεξλεηηθή απόθαζε.
«Θα ππνρξεσζνύκε λα βάινπκε ινπθέην ζηα Σσκαηεία καο | θαη λα δηαθόςνπκε ηα
ζπκβόιαηα πνδνζθαηξηζηώλ καο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εηζπξάμνπκε ηελ
επηρνξήγεζε ζηελ νπνία πνιιά/ ζηεξίδακε. Τα έμνδά καο είλαη πνιύ κεγάια θαη δελ
κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ από ηηο άιιεο δξαζηεξηόηεηέο καο», δήισζαλ αλώηεξα/
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεώλ ηνπο..
Οη δηνηθήζεηο έρνπλ θηππήζεη ηηο θακπάλεο ζηνπο νπαδνύο ηνπο γηα παξνρή από
κέξνπο ηνπο νηθνλνκηθήο/ βνήζεηαο ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή δηέμνδνο πνπ απέκεηλε
γηα κεξηθή επίιπζε ηνπ κεγάινπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ. |

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 10 Ννεκβξίνπ, 2011
Σαρχηεηα: 80 ι.η.ι.
Ώξα: 3:30 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγφξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄/80΄
Κείκελν β΄(2΄)
Η αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία ηα ηειεπηαία ρξόληα
αιιάδεη,
ηόζν σο πξνο ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο όζν θαη σο πξνο ηηο κνξθέο/ πνπ
εθδειώλεηαη. Ωο θαηλόκελν γίλεηαη όιν θαη πην ζύλζεην. Γη’ απηό ην ιόγν ζπζηάζεθε
εηδηθή Δπηηξνπή από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ./ Γηα ηελ αληηθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά ππάξρεη ζπζζσξεπκέλε επηζηεκνληθή γλώζε, ηόζν ηνπηθά όζν θαη
δηεζλώο. Η Δπηηξνπή ζα/ αμηνπνηήζεη ηελ πθηζηάκελε γλώζε αιιά, θαη
όπνπ ρξεηάδεηαη, ζα παξάμεη θαηλνύξηα, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αληηκεηώπηζε,
αιιά θαη ε | πξόιεςε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ. Τνύην ζα επηηεπρζεί κε κειέηε θαη
αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζην επίπεδν ηνπ αηόκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ
ζρνιείνπ/ θαη ηεο θνηλόηεηαο.
Η δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ησλ παηδηώλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο
δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ, ζα απνηειέζεη/ έλαλ από ηνπο θπξηόηεξνπο ηνκείο πνπ ζα
απαζρνιήζνπλ ηελ Δπηηξνπή. Αθνύ είλαη γλσζηό όηη όζν πην δεκηνπξγηθά είλαη
ζηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν/ ηα παηδηά ηόζν ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο έρνπλ λα
αλαπηύμνπλ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.
Σπλεπώο, ζα πξέπεη λα δηαηεζνύλ θαη ηα αλάινγα θνλδύιηα.|

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 10 Ννεκβξίνπ, 2011
Σαρχηεηα: 80 ι.η.ι.
Ώξα: 3:30 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγφξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄/80΄
Κείκελν α΄(3΄)

Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ δήισζε όηη ε Κύπξνο
απηή ηε ζηηγκή - απ' ό,ηη δείρλνπλ θαη δηεζλείο κειέηεο- είλαη κηα από/ ηηο ρώξεο κε ηελ
πςειόηεξε θνξνινγία ζε ό,ηη αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ.
Σε δειώζεηο ηνπ ζηε Βνπιή κεηά ηε ζπλεδξία ηεο Δπηηξνπήο/ Οηθνλνκηθώλ, ε νπνία
εμέηαζε πξόηαζε λόκνπ πνπ θαηαηέζεθε, ζε ζρέζε κε ηε κείσζε ησλ
κεηαβηβαζηηθώλ ηειώλ γηα ηελ εγγξαθή ηίηινπ ηδη/νθηεζίαο/ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηε
κείσζε θαηά 50% ησλ ηειώλ ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δελ θαηαβάιιεηαη ΦΠΑ, ζηελ
πώιεζε | αθηλήησλ θαη ηελ πιήξε θαηάξγεζε ησλ κεηαβηβαζηηθώλ ηειώλ εθεί όπνπ
επηβάιιεηαη θόξνο ΦΠΑ, είπε όηη απηή ε πξόηαζε είλαη έλα/ έθηαθην κέηξν πνπ, εάλ
εγθξηζεί από ηε Βνπιή, ζα εθαξκνζηεί γηα ηξία ρξόληα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λόκνπ.
Έθαλε επίζεο ιόγν γηα ζηξέβισζε ζε/ ό,ηη αθνξά ζηε θνξνινγία ησλ αθηλήησλ ζηελ
Κππξηαθή Γεκνθξαηία, γηαηί, όπσο αλέθεξε, όηαλ εηζήρζε ν ΦΠΑ ζηα αθίλεηα, όηαλ/
απμήζεθαλ ζηελ νπζία νη αμίεο ησλ αθηλήησλ θαηά 15%, δελ αθνινύζεζε
νπνηαδήπνηε αλαζεώξεζε ησλ κεηαβηβαζηηθώλ | ηειώλ, ζε αληίζεζε κε ό,ηη γίλεηαη
ζε άιιεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ δελ πιεξώλεηαη ΦΠΑ γηα πώιεζε αθηλήησλ,
ελώ ζε άιιεο ρώξεο δελ/ θαηαβάιινληαη θαζόινπ ηέιε γηα κεηαβίβαζε».
«Δπνκέλσο, αλέθεξε, ζεσξνύκε όηη θαη ε Κύπξνο ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε ηελ
πξαθηηθή πνπ εθαξκόδεηαη/ ζηελ ππόινηπε Δπξσπατθή Έλσζε.
Σε δήισζή ηνπ ν Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ Μειεηώλ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ αλέθεξε/ όηη ε Κπβέξλεζε πξηλ από ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ,
ζα θαηαζέζεη νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηειώλ θαη θνξνιόγεζεο ησλ αθηλήησλ.

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 7 Ννεκβξίνπ 2011
Σαρχηεηα: 90 ι. η. ι.
Ώξα: 3. 30 κ. κ.
Γηάξθεηα Τπαγφξεπζεο / Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄
Κείκελν: ( β ) 2΄
Δηζεγήζεηο γηα λα ππάξμεη Κψδηθαο ζε φια ηα θξαηηθά ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο,
βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα νθείινπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη λα απαληνχλ θαη λα
πξνσζνχλ / αηηήκαηα πνιηηψλ, ηέζεθαλ ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
Θεζκψλ θαη Αμηψλ. Η επηηξνπή ζπδήηεζε ην ζεζκηθφ δήηεκα πνπ αθνξά ηελ
ππνρξέσζε ηεο αξκφδηαο / αξρήο λα απαληά ζε επηζηνιέο πνιηηψλ ζε πνιχ
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ
πνιηηψλ ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο / πνπ ζα ηνπο αθνξνχλ.
Η πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε δεκφζηα έγγξαθα είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί
ηα ηειεπηαία ρξφληα ην Γξαθείν ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο.  Έρνπλ βέβαηα
ήδε γίλεη αξθεηά βήκαηα πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε αιιά πνηέ δελ είλαη
αξθεηά, αθνχ πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε /
δηαθάλεηα θαη ηε ρξεζηή δηνίθεζε. Η βαζηθή αξρή πνπ ζα πξέπεη λα ηζρχεη
είλαη ε δηαθάλεηα, θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη, κπνξνχκε λα πνχκε, ην Γξαθείν ηεο
Δπηηξφπνπ / Γηνηθήζεσο. Απαηηείηαη φκσο θαη έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ λα
θαηνρπξψλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ έηζη πνπ λα κε κέλνπλ φια κφλν ζηε
ζεσξία.
Σν / εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πην πάλσ εηζεγήζεηο είλαη ην πψο
δεκηνπξγείηαη έλα ζεζκηθφ πιαίζην θαη ην πψο αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα νη
θξαηηθέο ππεξεζίεο. 

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 7

Ννεκβξίνπ

Σαρχηεηα: 90΄ ι. η. ι.
Ώξα: 3.30 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγφξεπζεο / Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείκελν: α΄ ( 3΄ )
Καιά είλαη ηα λέα γηα ηνλ ηνπξηζκό ηόζν γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία όζν θαη γηα ηελ
ειιεληθή, θαζώο απνηειεί ηνλ κνλαδηθό ίζσο ηνκέα ζηήξημεο ησλ δύν / νηθνλνκηώλ.
Δλ κέζσ ηεο επηδείλσζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ζηηο δύν πεξηνρέο, Διιάδα
θαη Κύπξνο βξέζεθαλ ζηηο πξώηεο ζέζεηο ηεο ιίζηαο πξνηίκεζεο ησλ ηνπξηζηώλ γηα
ηηο / θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο, πξνηίκεζε πνπ αύμεζε ζεκαληηθά ηε ξνή
ηνπξηζηώλ ζηηο δύν ρώξεο.
Η κεγάιε άλνδνο ησλ ηνπξηζηηθώλ αθίμεσλ αύμεζε ηελ εηζξνή / ησλ ηνπξηζηηθώλ
εζόδσλ, ραξίδνληαο αλάζα θπξίσο ζηελ Διιάδα ε νπνία βξίζθεηαη ζε κηα δεηλή
νηθνλνκηθή ζέζε ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ηε καζηίδεη. 
Σύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο, ηα ηνπξηζηηθά έζνδα
ζεκείσζαλ κεγάιε αύμεζε ζηελ Κύπξν ηνλ θεηηλό Ινύιην, επηβεβαηώλνληαο / ηηο
πξνζδνθίεο γηα ζεηηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ θέηνο, πνπ αλακέλεηαη λα κεηξηάζεη ηηο
δπζκελείο επηδξάζεηο από άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Δηδηθόηεξα, ηα έζνδα / από
ηνλ ηνπξηζκό ηνλ έβδνκν θεηηλό κήλα αλήιζαλ ζε πνιύ ςειά επίπεδα.
Η κεγάιε αύμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμεκέλε εηζξνή ηνπξηζηώλ θαη ελ κέξεη /
ζηελ αύμεζε ηεο θαηά θεθαιή δαπάλεο.
Παξά ηελ αλάθακςε όκσο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κύπξν, νη
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηηο δύν πεξηνρέο είλαη  ηέηνηεο πνπ δελ επηηξέπνπλ
νπνηνδήπνηε εθεζπραζκό, θαζηζηώληαο επηηαθηηθή ηε ζπλερή εγξήγνξζε θαη
πξνζπάζεηα ηόλσζεο ηεο επξύηεξεο γεληθά, νηθνλνκηθήο / δξαζηεξηόηεηαο.
Δπηπιένλ, ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ε αύμεζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζε αθίμεηο
ηνπξηζηώλ θαη ζε ηνπξηζηηθά έζνδα νθείιεηαη θπξίσο ζηα / ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα
πνπ δηαζέηνπλ νη δύν πεξηνρέο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο έλαληη άιισλ
επξσπατθώλ ρσξώλ. Τν θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ην ηδαληθό / θιίκα, ν ήιηνο θαη ε
ζάιαζζα, δελ κπνξνύλ παξά λα πξνζδίδνπλ έλα ζεκαληηθό πξνβάδηζκα ζηηο δύν
ρώξεο έλαληη άιισλ ρσξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ αιιά θαη εζσηεξηθά. 

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 8 Ννεκβξίνπ 2011
Σαρχηεηα: 100 ι. η. ι.
Ώξα: 3. 00 κ. κ.
Γηάξθεηα Τπαγφξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείκελν: β΄ ( 2΄ )
εκαληηθέο αιιαγέο ζηελ πνξεία ησλ ιαψλ ζπκβαίλνπλ φηαλ ην πνιηηηθφ
ζχζηεκα, ην θαηεζηεκέλν θαη νη ζεζκνί θαηαληνχλ εκπφδην ζηηο δεκηνπξγηθέο
θαη παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο. / Η πίεζε αλεβαίλεη θαη θάπνηε
μεζπά θαη αλαηξέπεη ηελ φιε θαηάζηαζε. Κάζε κέξα πνπ πεξλά ε θξίζε
εκθαλίδεη λέεο πηπρέο απνζχλζεζεο ησλ θξαηψλ. Γηαηί, παξά ηηο πξνζπάζεηεο
/ θάπνησλ εγεηψλ, θαίλεηαη λα κε γίλεηαη απνηειεζκαηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ
πγηψλ ζηνηρείσλ ησλ ρσξψλ.
Δπί δεθαεηίεο θάπνηνη θξαηνχληεο πσινχλ ην ηδαληθφ ηεο θαινπέξαζεο γηα /
λα κπνξνχλ λα απνθνηκίδνπλ ηνπο ιανχο γηα πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο. Γελ
είλαη ηπραίν αθφκα πνπ ιανί ηνπ ιεγφκελνπ ηξίηνπ θφζκνπ γηα ρξφληα ηψξα
δνπλ ζηε θηψρηα θαη ηε κηδέξηα ρσξίο θαζφινπ λα  πξνζδνθνχλ ζε θάηη
θαιχηεξν.
Βέβαηα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηφζν απφ απηνχο πνπ γεχνληαη ηελ
θαινπέξαζε πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ηα ρσξίο αληίθξηζκα πιηθά αγαζά, φζν θαη
απφ απηνχο / πνπ δελ γλψξηζαλ ηελ απφιαπζε ηεο θαηαλάισζεο, απνπζηάδεη
ην φξακα. Απνπζηάδεη ε πξαγκαηηθή αμία ηεο δσήο. Σνπλαληίνλ απηνί πνπ
θαινπεξλνχλ γίλνληαη αιαδφλεο θαη απηνί πνπ / δπζηπρνχλ γίλνληαη ζθιεξνί
θαη αδηάθνξνη. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε ηαθηηθή ησλ εγεηψλ ηνπο είλαη ε
ίδηα. Να ηνπο θξαηνχλ ζε αδξάλεηα.
Έηζη δεκηνπξγνχληαη ηα αδηέμνδα ζηηο νηθνλνκίεο, / έηζη
ράλεηαη ε
εκπηζηνζχλε θαη ε αζθάιεηα. Αλαηξέπνληαη ηα ζρέδηα δσήο θαη νη ιανί
γίλνληαη έξκαην ιατθηζηψλ δεκαγσγψλ.
Σν φξακα ράλεηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 8 Ννεκβξίνπ 2011
Σαρχηεηα: 100 ι. η. ι.
Ώξα: 3.00 κ. κ.
Γηάξθεηα Τπαγφξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄
Κείκελν: ( α΄ ) 3΄
Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο βξίζθεηαη ζην ζηάδην πξνψζεζεο λέσλ κέηξσλ, ηα
νπνία ζα βειηηψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ελψ
έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε / πξνζρέδην ηξνπνπνίεζεο ηνπ λφκνπ πεξί
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ψζηε ν εξγνδφηεο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα
γλσζηνπνηεί άκεζα ζηηο ππεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηελ / πξφζιεςε
αηφκσλ εθνδηάδνληάο ηνπο κε εηδηθφ έληππν.
Η θπβέξλεζε καδί κε ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ζα ζηεξίμεη θαη ηελ
αλάπηπμε, δηακελχνληαο φηη κέηξα πνπ ζα / πηνζεηεζνχλ ζα ζπλδεζνχλ κε ηα
ζέκαηα ηεο απαζρφιεζεο, ψζηε λα έρνπλ ην κέγηζην ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη
ηελ απνξξφθεζε αλέξγσλ. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο πξνβαίλεη ζε κηα ζεηξά 
πνιηηηθψλ δξάζεσλ θαη παξεκβαίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα
πξφζιεςε αλέξγσλ, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ αζέκηηνπ
αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, / αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο
θαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαβίαζεο ησλ ζπκθσλεκέλσλ φξσλ απαζρφιεζεο.
Μεγάιε έκθαζε κάιηζηα δίλεηαη ζηελ πάηαμε ηεο παξάλνκεο θαη αδήισηεο /
εξγαζίαο.
Ιδηαίηεξε ζεκαζία, δφζεθε θαη δίλεηαη ζηελ εθαξκνγή ζπκβνιαίσλ ζε αξθεηά
έξγα ηνπ Γεκνζίνπ. Σν Τπνπξγείν πξνρψξεζε θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
ζπκβνιαίσλ γηα / ηα
θαηαζθεπαζηηθά
έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, γηα λα
δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ε
θαηαβνιή εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ,  ελψ απφ ηελ
άιιε λα θαηαπνιεκείηαη θαη ε παξάλνκε απαζρφιεζε.
Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο, πξνσζεί, γηα ηα έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, κηα ζεηξά απφ
αιιαγέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ / πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο θαη
παξάλνκεο απαζρφιεζεο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο απνξξφθεζεο
αλέξγσλ.
Δθηφο απφ ηα πην πάλσ, κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη εθ / κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ελφο ηνκέα
πνπ ρξεηάδεηαη θαη ηε
ζπλεξγαζία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ γηα λα έρεη
νπζηαζηηθά/
απνηειέζκαηα. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο φρη κφλν
ζπκθσλνχλ κε ην Τπνπξγείν αιιά είλαη θαη έηνηκεο λα βνεζήζνπλ ζηε
γξήγνξε πινπνίεζε νπνησλδήπνηε πξνγξακκάησλ ηεο θπβέξλεζεο 

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 10 Ννεκβξίνπ 2011
Σαρχηεηα: 110 ι. η. ι.
Ώξα: 3. 00 κ. κ.
Γηάξθεηα Τπαγφξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄ / 110΄
Κείκελν: β΄ ( 2΄)
Γελ ππάξρνπλ καξηπξίεο απφ ηνπο θαηήγνξνπο γηα ην έγθιεκα πνπ έρεη
δηαπξαρζεί ηφληζε ν δηθεγφξνο πνπ εθδίθαδε ηελ ππφζεζε.
Σν πην πάλσ απνηειεί ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε ππνζέζεσλ πνπ
εθδηθάδνληαη κε ηε δηθαηνινγία ηεο έιιεηςεο νπνηαζδήπνηε καξηπξίαο.

/

Αλ ζθεθηεί φκσο θαλείο πφζε δεκηά γίλεηαη ζηελ θνηλσλία απφ ηέηνηεο
αλαβνιέο πνπ θακηά θνξά θαηαιήγνπλ θαη ζε αθχξσζε, δελ / ζα επρφηαλ λα
ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ θαηήγνξνπ αιιά νχηε θαη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.
ε κηα θνηλσλία φπνπ ην δεηνχκελν ζα έπξεπε λα ήηαλ πξψηηζηα ε
δηθαηνζχλε, δελ ζα πξέπεη λα αθήλνληαη αδίθαζηεο / ππνζέζεηο. Σα πάληα ζα
πξέπεη λα νδεγνχληαη κέρξη ην ηέινο, εθεί φπνπ αμίδεη λα νδεγνχληαη. Καη γηαηί
φρη λα κελ εμαζθαιίδνληαη θαη νη απαηηνχκελεο καξηπξίεο.
Πνιινί απφ εκάο, ελψ απφ ηε κηα ζα  ζέιακε λα επηθξαηήζεη ε δηθαηνζχλε,
απφ ηελ άιιε, δελ ζα ζέιακε πνηέ, φηαλ είκαζηε
γλψζηεο θάπνησλ
θαηαζηάζεσλ, λα θαηαζέζνπκε ηε καξηπξία καο. Ίζσο θνβνχκαζηε πσο ζα
γίλνπκε ε αηηία / λα ηηκσξεζνχλ θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο. Μαο ζπλεπαίξλεη ην
ζπλαίζζεκα θαη παξακεξίδεηαη ε ινγηθή.
Η δηθαηνζχλε έρεη θφζηνο. Η θαηάθηεζή ηεο απνηειεί ππέξβαζε ηνπ εαπηνχ.
Ξεπεξλά δειαδή ην εγψ / θαη αγγίδεη ην ζπλάλζξσπν. Δίλαη φκσο κεγάιν
πξάγκα θαη αμίδεη ηνλ θφπν λα ληψζνπκε θάπνηε φηη έρνπκε ζπκβάιεη ζην λα
δηθαησζεί έλαο ζπλάλζξσπφο καο. Σν κήλπκα κάιηζηα πνπ ζηέιιεηαη ζηελ
θνηλσλία / είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην νπνηνδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθφ
θφζηνο πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κηα θάπνηα δηθή καο καξηπξία. Έηζη, ίζσο
λα ληψζνπκε θαη επηπρείο γηα ην θαιφ πνπ θάλακε ζηνπο λένπο καο. 

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 10 Ννεκβξίνπ 2011
Σαρχηεηα: 110 ι. η. ι.
Ώξα: 3. 00 κ.κ.
Γηάξθεηα Τπαγφξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄ / 110΄
Κείκελν: α΄ ( 3΄)
Δθηαιηηθφο πξνδηαγξάθεηαη ν θεηηλφο ρεηκψλαο γηα εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά
ζηελ Διιάδα πνπ αδπλαηνχλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο λα πιεξψζνπλ ην
παλάθξηβν πεηξέιαην, ηνπ νπνίνπ ην θφζηνο / δηπιαζηάζηεθε κέζα ζε δχν
ρξφληα.
Σελ ίδηα ψξα, παξά ηηο απμήζεηο θαη ησλ θφξσλ, κεραληζκφο επηζηξνθήο
θφξνπ ή ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζέξκαλζεο ζε φζνπο ην έρνπλ αλάγθε δελ
ππάξρεη.
Η θπβέξλεζε / ηεο Διιάδαο εμήγγεηιε ηελ εμίζσζε ησλ δχν θφξσλ, δειαδή
ηνπ θφξνπ πεηξειαίνπ γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο θαη ηνπ θφξνπ πεηξειαίνπ γηα
ζθνπνχο επαγγεικαηηθνχο. Όπσο εμεγεί ν χλδεζκνο Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο /
Πεηξειαηνεηδψλ Διιάδνο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο
αγνξάδνπλ απφ ηα δηπιηζηήξηα θαη πσινχλ ζηα βελδηλάδηθα, ην κέηξν ηεο
εμίζσζεο ησλ δχν θφξσλ ζα ζπκβάιεη κεξηθψο  ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
ιαζξεκπνξίνπ, αιιά δελ είλαη αξθεηφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαλνκηψλ
ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ.
Δηδηθά γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, νη εηαηξείεο ππνζηεξίδνπλ φηη / πξέπεη λα
πξνβιεθζεί δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ ζε νξηζκέλεο θνηλσληθέο ηάμεηο
κε θξηηήξηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Η επηζηξνθή κάιηζηα
ηνπ θφξνπ λα γίλεηαη απεπζείαο / απφ ην θξάηνο ζηνπο φπνηνπο δηθαηνχρνπο
θαηαλαισηέο θαη λα εμεηαζηεί ε πξνθαηαβνιή κε ηε κνξθή επηδφκαηνο ζηνπο
θαηαλαισηέο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζηελφηεηα ξεπζηφηεηαο. Γηαθνξεηηθά, ην/
ρεηκψλα ππάξρεη θίλδπλνο λα παγψλνπλ φρη κφλν ηα λνηθνθπξηά, αιιά θαη ε
αγνξά, κε δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο, φπσο ε απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο.
Γηα ηνλ έιεγρν δε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο  θαπζίκσλ, πξνηείλνληαη ε
εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ φγθνπ
θαπζίκσλ ζε φια ηα ζηάδηα δηαθίλεζεο θαη ζπλερείο θαη εληαηηθνί έιεγρνη ζηα
πξαηήξηα πεηξειαηνεηδψλ. / Δπίζεο πξνηείλεηαη έιεγρνο ησλ ζεκείσλ
δηάζεζεο φισλ ησλ εηζαγνκέλσλ θαη παξαγνκέλσλ πνζνηήησλ
ππνθαηάζηαησλ ηεο βελδίλεο.
Γηεπθξηλίζεηο δεηνχληαη γηα ην πψο ζα εθαξκνζζνχλ κέηξα φηαλ ζην / ίδην
θηίξην ζπζηεγάδνληαη θαηνηθίεο, επαγγεικαηηθά γξαθεία, θαη θαηαζηήκαηα,
θαζψο θαη πψο ζα γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηε ρξέσζε,
ψζηε λα κελ αλνίμεη λέα πφξηα παξάλνκεο / δηαθίλεζεο θαη θνξνδηαθπγήο.
Όπσο θαη λα έρνπλ ηα πξάγκαηα ην πξφβιεκα ησλ θαπζίκσλ είλαη έλα κεγάιν
νπζηψδεο πξφβιεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηχρεη πνιχ πξνζεθηηθνχ θαη
ζσζηνχ ρεηξηζκνχ. 

ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ηκεξνκελία: 7 Ννεκβξίνπ 2011
Σαρχηεηα: 120 ι. η. ι.
Ώξα: 3. 00 κ. κ.
Γηάξθεηα Τπαγφξεπζεο/Απνζηελνγξάθεζεο: 3΄ + 2΄ / 120΄
Κείκελν: β΄ ( 2΄)
Η παηδεία είλαη ε θαιχηεξε επέλδπζε γηα ην κέιινλ κηαο ρψξαο. Έλαο ιαφο
πνπ επελδχεη ζηελ παηδεία έρεη λα θεξδίζεη πνιιά, φρη βέβαηα βξαρπρξφληα
αιιά καθξνρξφληα. Σα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζηελ παηδεία πνηέ / δελ
θαίλνληαη ηνπιάρηζην ζην παξφλ. Ίζσο απηφ λα απνηειεί θαη ην βαζηθφ ιφγν
πνπ θάπνηνη ππεχζπλνη ζηνλ ηνκέα απηφ δελ πξνβαίλνπλ πνηέ ζε
εθπαηδεπηηθέο, πξννδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Αλακθηζβήηεηα φκσο
κηα
ζσζηή επέλδπζε / ζηελ παηδεία ζπληειεί θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ
ρσξψλ, εθηφο απφ ηα θνηλσληθά θαη ηα άιια νθέιε πνπ πξνζθέξεη.

πλεζίδνπκε λα ιέκε φηη ε θαιχηεξε επέλδπζε γηα ην κέιινλ κηαο ρψξαο είλαη
ε επέλδπζε ζηελ / παηδεία. Οη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχκε ηε θξάζε απηή
κε κεηαθνξηθή έλλνηα, δειαδή ελλννχκε φηη νη κνξθσκέλνη άλζξσπνη είλαη πην
θαιιηεξγεκέλνη, πην αλνηθηνί ζηηο εμειίμεηο θαη πνιχ πην ηθαλνί λα 
δηακνξθψζνπλ ελεξγά ην κέιινλ ηεο ρψξαο ηνπο. Λίγνη κφλν γλσξίδνπλ φηη ν
πινχηνο ησλ εζλψλ θαη ε επεκεξία ηνπ θάζε αλζξψπνπ ρσξηζηά, απνηεινχλ
ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Όζν θαη αλ απηφ θαίλεηαη
εμσπξαγκαηηθφ, / ε πνξεία ηεο Δπξψπεο απέδεημε φηη κε ηελ θαζηέξσζε ηεο
γεληθεπκέλεο εθπαίδεπζεο νη θνηλσλίεο έθηαζαλ ζε έλαλ πινχην πνπ νη
άλζξσπνη ησλ πξνεγνχκελσλ επνρψλ ήηαλ αδχλαην λα θαληαζηνχλ, θαη γηα
απηφ, ε δήηεζε / φιν θαη πεξηζζφηεξεο εθπαίδεπζεο απνηειεί έλα απηνλφεην
γλψξηζκα ηεο επνρήο καο. Δίλαη ηφζν απηνλφεην, ψζηε ειάρηζηνη άλζξσπνη
είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ /
νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Καη αθφκε ιηγφηεξνη είλαη ζε ζέζε λα
ππνινγίζνπλ ην κέγεζνο απηήο ηεο ζπκβνιήο, αθφκε θαη ζήκεξα πνπ
γηλφκαζηε κάξηπξεο ηεξάζηηνπ επηζηεκνληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. 
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απμεζνχλ θαηά ην έηνο 2012. Έλα πξψην ζεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε αχμεζε
ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ζεκεηψζεθε ην θαινθαίξη / πνπ καο πέξαζε θαη πνπ
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φηη ν πιεζσξηζκφο ζα παξακείλεη ζε ρακειά επίπεδα, ελψ παξάιιεια ζα
απμεζεί ε θαηαλάισζε ζε / ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αχμεζε ηνπ Φφξνπ
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πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη φηη ηα έζνδα απφ ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζα
ζεκεηψζνπλ επηηάρπλζε / θαη ζα απμεζνχλ κε πνιχ κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο ζε
ζρέζε κε ην 2011.
Η αχμεζε απηή νθείιεηαη, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ,
ζηελ αλακελφκελε νξηαθή αλάθακςε πνπ ζα ζεκεησζεί  ζην ξπζκφ
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αλ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ φινπο ελψ φζνλ αθνξά ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο ε
είζπξαμή ηνπο απφ ην θξάηνο είλαη δεδνκέλε. Οη έκκεζνη θφξνη έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηα πξντφληα / πνπ αγνξάδνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο θαηαλαισηέο,
γηα απηφ θαη απνηεινχλ κε δίθαην κελ, αιιά ζίγνπξν κέηξν αχμεζεο ησλ
εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Γηθαηφηεξν κέηξν απνηεινχλ νη άκεζνη θφξνη, φηαλ
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Όπσο γηα παξάδεηγκα ε απνζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ
θαη ε ζηαζηκφηεηα / ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Γηα απηφ ην ιφγν, ζε κηα
νηθνλνκία πνπ απφ ηε κηα ρξεηάδεηαη λα αλαθάκςεη απμάλνληαο απφ ηελ άιιε
θαη ηα έζνδά ηεο, ε ιχζε πξνζθέξεηαη κέζα απφ ηελ αχμεζε ηνπ Φφξνπ
Πξνζηηζέκελεο /Αμίαο. Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, ζπλήζσο ηε
κεγαιχηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ
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πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπληάμεηο θαη ηα θηινδσξήκαηα. Όια απηά αλακέλνληαη,
παξάιιεια / κε ηα έζνδα, λα απμεζνχλ, δεκηνπξγψληαο δπζθνιίεο θαη ζηελ
αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Βέβαηα θαλέλαο δελ κπνξεί λα αλακέλεη πσο ε
αλάθακςε ζα ζεκεησζεί κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο. Απηφ ζα γίλεη κφλν
ζηαδηαθά. 

