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Επικράτησαν τα δημοκρατικά αισθήματα
4 Χαρακτηρίζει πολύ
σημαντική την σύνταξη
με την ΕΔΕΚ του Γιαννάκη
Ομήρου και του Γιώργου
Βαρνάβα, σημειώνοντας
ότι μετά το θετικό
αποτέλεσμα των
εκλογών, δεν πρέπει να
υπάρξει εσωστρέφεια
στο κίνημα

Του ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟY
phadjidemetriou@alfamedia.press.cy

Ε

υτυχώς, τα δημοκρατικά αισθήματα αρκετών πολιτών επικράτησαν έναντι του ΕΛΑΜ,
σημειώνει ο επανεκλεγείς ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ Δημήτρης Παπαδάκης, σε συνέντευξή του στην
«Αλήθεια». Οφείλουμε, αναφέρει,
να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες
τους και να μην τους απογοητεύσουμε. Μας έδωσαν, προσθέτει,
σαφή εντολή, εντολή για δημοκρατία, εντολή για μια ισχυρότερη δημοκρατικότερη Ευρώπη.

- Το αυξημένο ποσοστό της ΕΔΕΚ
στις ευρωεκλογές, λύνει κατά τη
γνώμη σας και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία
χρόνια το κίνημα;
- Ασφαλώς αυτή η επιτυχία δίνει μια
νέα δυναμική στο Κόμμα. H ΕΔΕΚ
έχει μπροστά της μια χρυσή ευκαιρία,
την οποία πρέπει να αξιοποιήσει.
Μέσα από συζήτηση, ανάλυση των
εκλογικών αποτελεσμάτων, μέσα
από μια ρεαλιστική σκοπιά, μπορούν
να λυθούν και να αντιμετωπιστούν
όλα τα ζητήματα. Θα εθελοτυφλούσαμε αν λέγαμε ότι πήραμε ένα
υψηλό ποσοστό και συνεπώς ό,τι
πρόβλημα είχαμε μέχρι σήμερα έχει
λυθεί.
Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και
θέλω να το τονίσω είναι ότι σε αυτή
την προσπάθεια, σε αυτό τον προεκλογικό αγώνα συντάχθηκαν με
την ΕΔΕΚ, και αυτό φαίνεται και από
τις δηλώσεις τους, τόσο ο Γιαννάκης
Ομήρου με όλο το βάρος και τη σημασία που είχε η δήλωσή του όσο
και ο συναγωνιστής Γιώργος Βαρνάβα. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντική η παλιννόστηση παλαιών
Εδεκιτών, που είχαν χρόνια να ψηφίσουν το κόμμα και συντάχθηκαν
τώρα, με κοινό σκοπό, να νικήσει η
Δημοκρατία. Αυτό είναι και μια απόδειξη του τι μπορεί να κάνει η ΕΔΕΚ
ενωμένη και μια ευκαιρία να συνεχίσει μια νικηφόρα και ανοδική πορεία με ενότητα, βλέποντας μπροστά
και πάντα με γνώμονα τον πολίτη
και την κοινωνία.
Υπάρχουν ανοικτά ζητήματα στην
ΕΔΕΚ, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης και αν ναι, ποια είναι αυτά;
-Κάθε πολιτικός χώρος αντιμετωπίζει
διάφορα ζητήματα και πολύ περισσότερο μετά από προεκλογικές περιόδους. Όλα αυτά, όμως, δεν πρέπει
να οδηγούν σε εσωστρέφεια. Μέσα
από τη σωστή λειτουργία των συλλογικών οργάνων, μέσα από τη θεσμική λειτουργία, μπορούν να συζητηθούν και να δοθούν λύσεις σε
δημοκρατικά και ορθό πλαίσιο.
- Είναι ξεκάθαρο ότι η ΕΔΕΚ στις ευρωεκλογές πήρε ψήφους και από
άλλους κομματικούς χώρους, με
γνώμονα τη μη εκλογή υποψηφίου
από το ΕΛΑΜ, πώς το σχολιάζετε;
- Ναι, πράγματι η ΕΔΕΚ κατάφερε
να συσπειρώσει τους δημοκρατικούς
πολίτες αυτού του τόπου. Νομίζω
ότι η κυπριακή κοινωνία και συγκε-

4 ΣΤουρκοκύπριου ευρωβουλευτή με ψηφοδέλτιο της Κυπριακής Δημοκρατίας
δίνει το μήνυμα ότι η Κύπρος δεν χρειάζεται διαχωριστικές γραμμές και δεν
χρειάζεται στάθμιση ψήφου
κριμένα οι δημοκρατικοί πολίτες
μας απέδειξαν ότι όταν ο τόπος τους
έχει ανάγκη, απεκδύονται τον κομματικό μανδύα, βγαίνουν από το
κομματικό κοστούμι και ακολουθούν
το καλύτερο για τον τόπο τους. Προεκλογικά αναλύσαμε σε διάφορες
συζητήσεις τους κινδύνους και τη
σημασία που θα είχε η εκλογή ευρωβουλευτή από το ΕΛΑΜ και ο κόσμος μας άκουσε και τον ευχαριστούμε. Δεν ήταν ούτε κινδυνολογίες, ούτε προεκλογικά τεχνάσματα.
Αναλύσαμε, επίσης, την τεράστια
σημασία που έχει για την Κύπρο
μας, η ενισχυμένη συμμετοχή στην
δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευτυχώς, τα δημοκρατικά αισθήματα
αρκετών πολιτών, επικράτησαν.
Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις

προσδοκίες τους και να μην τους
απογοητεύσουμε. Μας έδωσαν
σαφή εντολή, εντολή για δημοκρατία, εντολή για μια ισχυρότερη δημοκρατικότερη Ευρώπη.
Όμως, θέλω να θίξω και το γεγονός
ότι ο μεγάλος νικητής σε αυτές τις
εκλογές ήταν η αποχή. Δυστυχώς,
αρκετοί πολίτες δεν ενδιαφέρθηκαν,
είτε δεν αντιλήφθηκαν τη σημασία
της εκλογής ευρωβουλευτών είτε
απείχαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα
αυτό πρέπει να μας προβληματίσει
και να εργαστούμε ώστε να κερδίσουμε το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη τους.

- Η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη είναι ένα πραγματικό γεγονός, πως μπορεί κατά

την άποψή σας να αντιμετωπιστεί
το φαινόμενο;
- Η άνοδος των ακροδεξιών στην
Ευρώπη είναι δυστυχώς αποτέλεσμα
των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόστηκαν σε όλη την Ευρώπη. Ήταν
ο τρόπος λανθασμένος, βεβαίως,
του κόσμου να αντιδράσει στην Ευρώπη των συμφερόντων. Ο κόσμος
που στερήθηκε, που ένιωσε την κοινωνική αδικία, που ένιωσε την ανισότητα, στράφηκε σε ακροδεξιά
κόμματα ως μορφή αντίδρασης.
Αυτό συμβαίνει και στην Κύπρο. Στην
πραγματικότητα, όμως, τα ακροδεξιά
αυτά κόμματα κάθε άλλο παρά ισότητα και δικαιοσύνη πρεσβεύουν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ακροδεξιοί ψήφισαν ενάντια σε ψήφισμα
που αφορούσε την ισομισθία ανδρών

Το κυπριακό δεν είναι
πλέον στη πρώτη γραμμή
Το κυπριακό τελικά βρέθηκε στον πάτο;
-Είναι φυσικό ότι στην κρίση των πολιτών πλέον το κυπριακό
δεν είναι στην πρώτη θέση. Ας μην ξεχνάμε ότι το κυπριακό
πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα 45 χρόνων. Ναι, είναι το
σημαντικότερο θέμα για την Κύπρο μας και οι πολίτες
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το κυπριακό όταν επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους. Όμως, τα τελευταία χρόνια
δεν ήταν εύκολα για τους πολίτες. Η Κύπρος τα τελευταία
χρόνια έχει περάσει πολύ δύσκολα και ο κόσμος της Κύπρου
ακόμα περνά δύσκολα. Μπορεί να ευημερούν οι αριθμοί
αλλά οι πολίτες δεν ευημερούν. Ο πολίτης που ανησυχεί
για τα καθημερινά και τα αυτονόητα, για το φαγητό, την
εργασία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ο γονιός που
ανησυχεί για το πώς θα σπουδάσει τα παιδιά του, δεν έχει
προτεραιότητά του το κυπριακό.
Επίσης, πλέον οι πολίτες ενημερώνονται, ξέρουν τι μπορεί
να κάνει για αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουν πόσο
μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά τους, ενώ ταυ-

τόχρονα αντιλαμβάνονται ότι το κυπριακό είναι άρρηκτα
συνυφασμένο με τις πολιτικές της κυβέρνησης. Οι Ευρωβουλευτές μπορούν να κινηθούν μέσα σε ένα περιορισμένο
πλαίσιο, αναφορικά με το κυπριακό πρόβλημα και κυρίως
σε σχέση με την προβολή του και την προβολή επίσης της
αδιαλλαξίας της Τουρκίας ως επίσης και της επιβολής κυρώσεων για την στάση και τις ενέργειές της. Οι διεκδικήσεις,
όμως, οι προτάσεις, οι πολιτικές σε σχέση με την λύση του
κυπριακού χαράσσονται από την κυβέρνηση.

και γυναικών για την ίδια εργασία.
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι δεν
είναι θέμα πολιτικών θέσεων, είναι
ζήτημα αντίδρασης. Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό πρέπει
η Ευρώπη να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η Ευρώπη
πρέπει να αποδείξει ότι είναι η Ευρώπη των πολιτών και όχι η Ευρώπη
των συμφερόντων. Γι’ αυτό εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια Ευρώπη με επίκεντρο τον άνθρωπο, για μια Ευρώπη
της κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνιοκεντρική, ανθρωποκεντρική. Μια
Ευρώπη με πολιτικές που θα δίνουν
ελπίδα στους νέους ανθρώπους και
θα διασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα
ζωής για όλους τους Ευρωπαίους
πολίτες. Όμως, ας μην γελιόμαστε.
Αυτά δεν αλλάζουν από την μια
μέρα στην άλλη, χρειάζεται χρόνος
και προσπάθεια.

- Υπάρχουν διιστάμενες απόψεις για
την εκλογή του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
στην ευρωβουλή, με το ψηφοδέλτιο
του ΑΚΕΛ, ποια είναι δική σας τοποθέτηση, θα συνεργαστείτε μαζί του;
- Όλοι οι ευρωβουλευτές εκπροσωπούμε την Κυπριακή Δημοκρατία
και τους πολίτες της. Η εκλογή Τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή με ψηφοδέλτιο της Κυπριακής Δημοκρατίας δίνει το μήνυμα ότι η Κύπρος
δεν χρειάζεται διαχωριστικές γραμμές και δεν χρειάζεται στάθμιση
ψήφου. Ένας Tουρκοκύπριος εκλέγηκε σε ψηφοδέλτιο της Κυπριακής
Δημοκρατίας και μάλιστα συγκεντρώνοντας χιλιάδες ψήφους ελληνοκυπρίων. Αυτό είναι μήνυμα, τόσο
προς την διεθνή κοινότητα όσο σε
όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι
η στάθμιση ψήφου σκοπεί στο να
εξυπηρετήσει και να παράσχει εκλεξιμότητα σε Tουρκοκύπριους. Την
προηγούμενη πενταετία είχαμε μια
εξαιρετική συνεργασία με όλους
τους ευρωβουλευτές. Δουλέψαμε
συντονισμένα προς το συμφέρον
του τόπου μας. Ξέρετε, ναι μεν ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές
ομάδες, οι οποίες έχουν τις δικές
τους ιδεολογικές πεποιθήσεις, ωστόσο όταν πρόκειται για θέματα που
αφορούν την Κύπρο μας, την προβολή του Κυπριακού προβλήματος,
τότε συντασσόμαστε όλοι στον κοινό
αγώνα. Ευελπιστώ ότι αυτή η συνεργασία, με γνώμονα το καλό του
τόπου, θα συνεχιστεί και αυτή την
πενταετία. Ο κάθε ευρωβουλευτής
θα κριθεί από το έργο του και από
τις πράξεις του και αυτό ισχύει για
όλους μας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΟΥΣΑ

Σ

ημαντικά είναι τα οικονομικά και
περιβαλλοντικά οφέλη που έχει
επιφέρει το νέο σύστημα ελέγχου
των οχημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας
κατά τα δύο πρώτα χρόνια της εφαρμογής του, σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρουσίασε πρόσφατα το Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του
υπουργείου Μεταφορών, στο πλαίσιο
ημερίδας για τη βέλτιστη διαχείριση
του στόλου της Δημόσιας Υπηρεσίας .
Πρόκειται για ένα σύστημα ελέγχου
GPS το οποίο έβαλε τάξη στην αταξία
που επικρατούσε για πολλά χρόνια
αναφορικά με την εκμετάλλευση του
κρατικού στόλου από τους δημόσιους
υπαλλήλους. Τότε που οι δημόσιοι
υπάλληλοι χρησιμοποιούσαν τα κρατικά
αυτοκίνητα για τις προσωπικές τους
διακινήσεις και όχι μόνο…

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, από τους πρώτους μήνες του 2017 στα οχήματα της Δημόσιας
Υπηρεσίας έχουν εγκατασταθεί ειδικές
συσκευές GPS οι οποίες παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την ποσότητα
των καυσίμων που καταναλώνουν, τα
χιλιόμετρα που διανύουν, την τοποθεσία
την οποία βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή, την οδική συμπεριφορά, τις υψηλές
ταχύτητες, την απότομη οδήγηση, ενώ
προειδοποιεί και για την ανάγκη έγκαιρης συντήρησης του στόλου. Όπως
μας εξήγησε ο κ. Αχιλλέας Πηλιάς, μηχανολόγος μηχανικός στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το εν
λόγω σύστημα λειτουργεί μέσω διαδικτύου και εμφανίζει τη σχετική πληροφόρηση μέσω εφαρμογής (application) σε υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
ΜΕΣΩ του νέου συστήματος GPS και
την πληροφόρηση που παρέχει ο διαχειριστής του συστήματος, δηλαδή το
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, μπορεί πλέον να αξιολογεί τα αιτήματα του κάθε υπουργείου και υπηρεσίας για νέες ανάγκες αγοράς και
αντικατάστασης οχημάτων και όπου
κρίνει αναγκαίο, εισηγείται εσωτερική
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Το GPS έβαλε τάξη και έφερε οικονομία
4 Σημαντικά οικονομικά
και περιβαλλοντικά
οφέλη από το νέο
σύστημα ελέγχου των
οχημάτων της
Δημόσιας Υπηρεσίας Οφέλη της τάξης του
11% στα καύσιμα για
το 2018

Σχεδιάγραμμα του νέου συστήματος GPS.

ανακατανομή των οχημάτων, αποφεύγοντας επιπρόσθετη δαπάνη για την
αγορά καινούργιων.
ΕΠΙΣΗΣ, το σύστημα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την κατανάλωση
καυσίμων, η οποία στη συνέχεια αξιολογείται και καθορίζεται κατά πόσον
ένα όχημα είναι ενεργοβόρο σε σύγκριση με την αγορά, συντήρηση και
λειτουργία καινούργιων οχημάτων με
σύγχρονους και φιλικούς προς το περιβάλλον κινητήρες. Ενώ, σύντομα το
σύστημα αναμένεται να συνδεθεί και
με τη βάση δεδομένων του Τμήματος
Οδικών Μεταφορών, προκειμένου τα
υπουργεία να ενημερώνονται αυτόματα
όταν εκπνέει η περίοδος ΜΟΤ και τα
οχήματα πρέπει να υποβληθούν εκ
νέου σε τεχνικό έλεγχο.
ΚΑΥΣΙΜΑ. Η εξοικονόμηση που έχει
επιφέρει το νέο σύστημα ελέγχου των
οχημάτων της δημόσιας υπηρεσίας
υπερκαλύπτει το συνολικό κόστος εγ-

κατάστασης, λειτουργίας και αγοράς
υπηρεσιών για το εν λόγω σύστημα,
ενώ η εξοικονόμηση σε καύσιμα που
επιτεύχθηκε κατά τα δύο πρώτα χρόνια
εγκατάστασής του είναι της τάξης του
11,20%. Αναλυτικότερα, η ετήσια κατανάλωση καυσίμων των δημόσιων
οχημάτων κατά το 2018 ήταν συνολικά
2.045.855 λίτρα έναντι 2.306.096 λίτρων, τα οποία καταναλώθηκαν το
2016. Ενώ το 2017, κατά τον πρώτο
χρόνο εγκατάστασης του νέου συστήματος, καταναλώθηκαν 2.128.711 λίτρα
καυσίμων. Αναφορικά με το ετήσιο κόστος των καυσίμων το 2018 τα καύσιμα
για την Δημόσια Υπηρεσία στοίχισαν
συνολικά €1.296.734,50, ενώ πριν την
εγκατάσταση του νέου συστήματος,
το 2016 κόστισαν €1.461.684,36. Το
2017 τα καύσιμα των δημόσιων οχημάτων στοίχισαν €1.349.251,54.

ΡΥΠΟΙ. Αναφορικά με τους ρύπους
των δημόσιων οχημάτων, κατά την περσινή χρονιά (2018) η εκπομπή ρύπων

που σημειώθηκε ήταν 5.147.371 kg
CO2, έναντι 5.802.138 kg CO2 που
σημειώθηκαν το 2016, πριν την εγκατάσταση του νέου συστήματος ελέγχου
του δημόσιου στόλου. Ενώ για το 2017
η εκπομπή ρύπων των δημόσιων αυτοκινήτων που σημειώθηκε ήταν
5.355.837 kg CO2. Η εξοικονομήσεις
που έχουν επιφέρει για το 2018 οι εκπομπές ρύπων φθάνουν τα €3.928,60.
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ οικονομικό όφελος που
έχει επιφέρει στο κράτος το νέο σύστημα ελέγχου του δημόσιου στόλου
για το 2018 φτάνει τα €290.360,25,
ενώ το λειτουργικό κόστος του συστήματος ελέγχου ήταν €177.655,20.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ. Το νέο αυτό σύστημα έχει
εγκατασταθεί σε συνολικά 1874 οχήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας με την
κατανομή του στόλου των οχημάτων
να γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των
υπηρεσιών. Το Τμήμα Δασών, σύμφωνα
με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν,

διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο, αφού
έχει στη διάθεσή του 302 οχήματα και
ακολουθεί το Τμήμα Δημόσιων Έργων
με 258 οχήματα. Τον τρίτο μεγαλύτερο
στόλο της Δημόσιας Υπηρεσίας έχει το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με 186
οχήματα και στη συνέχεια οι Επαρχιακές
Διοικήσεις με 147 και το τμήμα ΗΜΥ
με 112 οχήματα. Ακολουθεί το Τμήμα
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με 87 οχήματα, το Τμήμα Γεωργίας με 77 οχήματα,
οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με 72 οχήματα, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με 46 οχήματα, το Τμήμα
Πολιτικής Άμυνας και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης από 43 οχήματα,
το Τμήμα Τελωνείων με 35 οχήματα,
το Τμήμα Αρχαιοτήτων με 34 οχήματα,
το Τμήμα Δημόσιας Υγείας με 30 οχήματα, το Τμήμα Γεωργικών Ερευνών
με 22 οχήματα και το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με
16 οχήματα. Ενώ άλλα 364 οχήματα
έχουν κατανεμηθεί σε άλλες δημόσιες
υπηρεσίες και τμήματα.
ΑΞΙΖΕΙ, επίσης, να σημειωθεί πως το
κάθε υπουργείο μέσα από το σύστημα
μπορεί να παρακολουθεί και να χειρίζεται αποκλειστικά τον δικό του στόλο,
χωρίς να εξαρτάται από τον στόλο των
υπόλοιπων τμημάτων της Δημόσιας
Υπηρεσίας.

