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Τ η στήριξη από την Αυ-
στρία της κυπριακής προ-
εδρίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ώστε να περάσουν στη 
φάση εφαρµογής οι προτάσεις 
της Συνόδου Κορυφής του Ιου-
νίου, προπάντων για την εµ-
βάθυνση της Οικονοµικής και 
Νοµισµατικής Ένωσης, τόνισε 
ο Αυστριακός υφυπουργός Εξω-
τερικών, Βόλφγκανγκ Βάλντνερ, 
σε δηλώσεις του στις Βρυξέλλες. 
Όπως παρατήρησε, «η εµβάθυν-
ση της Οικονοµικής και Νοµι-
σµατικής Ένωσης, αποτελεί ένα 
σηµαντικό εγχείρηµα, για να 
διαµηνυθεί αποφασιστικά στις 
χρηµαταγορές πως η Ευρώπη 
είναι ικανή να δράσει και θα 
σταθεροποιήσει το ευρώ και την 
ευρωζώνη».

Σύµφωνα µε τον Αυστρια-
κό υφυπουργό Εξωτερικών, το 
πρόγραµµα της κυπριακής προ-
εδρίας στην ΕΕ επικεντρώνεται 
στις τρέχουσες προκλήσεις στον 
οικονοµικό και στο δηµοσιονο-
µικό τοµέα και θα καταβάλλει 
προσπάθειες για µια αποτελε-
σµατικότερη και αειφόρο Ευρώ-
πη. Επιπλέον, στοχεύει σε µια 
Ευρώπη κοντά στους πολίτες 
της, αλληλέγγυα και µε κοινωνι-
κή συνοχή, όπως και στην ανά-
δειξη του ρόλου της Ευρώπης 
στον κόσµο.

Κατά την άποψή του, για την 
Αυστρία είναι ιδιαίτερα σηµα-
ντικό η Ευρώπη να παραµείνει 
ένας αξιόπιστος εταίρος για την 
ευρωπαϊκή προοπτική των γει-
τόνων της στη Νοτιανατολική 

Ευρώπη και για το λόγο αυτό η 
Βιέννη ζήτησε από την κυπριακή 
προεδρία στην ΕΕ να διατηρη-
θεί η κοινοτική διεύρυνση µε τις 
βαλκανικές χώρες ως ένας από 
τους πρωταρχικούς στόχους της 
ευρωπαϊκής πολιτικής.

Στις ίδιες δηλώσεις του, ο 
Αυστριακός υφυπουργός Εξω-
τερικών χαιρέτισε τις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
του Ιουνίου, για τόνωση της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας και της 
απασχόλησης, µε τα κατάλληλα 
µέτρα, σηµειώνοντας πως θα 
πρέπει να υπάρξει συγχρόνως 
µέριµνα για εξυγίανση των προ-
ϋπολογισµών των χωρών-µε-
λών και να µην πληρώνονται τα 
µέτρα προώθησης της ανάπτυ-
ξης µε επιπλέον χρέη.

Εντυπωσιακά αυξητική 
τάση για πρόωρες αφυπη-
ρετήσεις από δηµόσιους 

υπαλλήλους καταγράφεται το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα. 
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρε-
σίας (Ε∆Υ), Παύλος Παπαγε-
ωργίου µετά την επίδοση της 
ετήσιας έκθεσης της Ε∆Υ στον 

πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κατά 
το πρώτο εξάµηνο του 2012 
υποβλήθηκαν 250 αιτήµατα 
από δηµόσιους υπαλλήλους 
για πρόωρη αφυπηρέτηση. Εν-
δεικτικό της τεράστιας αύξησης 
είναι ότι συνολικά για το 2011 
είχαν υποβληθεί 240 αιτήσεις 
για πρόωρη αφυπηρέτηση.

Η πολύ µεγάλη αύξηση για το 

πρώτο µισό του 2012 αποδίδε-
ται στην ανησυχία των δηµοσί-
ων υπαλλήλων για το ενδεχό-
µενο φορολόγησης του εφάπαξ.

Παραδίδοντας την έκθεση 
της Επιτροπής στον πρόεδρο 
Χριστόφια ο κ. Παπαγεωργίου 
σηµείωσε ότι 99,8% των απο-
φάσεων της Ε∆Υ λήφθηκαν 
οµόφωνα.

Τ ην έκδοση στην Κύπρο 
των δύο συλληφθέντων 
στην Ελλάδα, οι οποίοι 

θεωρούνται ύποπτοι για το πε-
νταπλό φονικό στην Αγία Νάπα 
αποφάσισε το δικαστήριο στην 
Αθήνα. Οι ύποπτοι παρουσιά-
στηκαν στον Άρειο Πάγο ενώπι-

ον του οποίου τέθηκε το αίτηµα 
των κυπριακών Αρχών. Οι δύο 
συλληφθέντες έχουν δικαίωµα 
να καταχωρήσουν έφεση σε δι-
άστηµα 24 ωρών. Εάν δεν το 
πράξουν, τότε εντός δέκα ηµε-
ρών θα µεταβούν στην ελληνική 
πρωτεύουσα Κύπριοι αστυνοµι-

κοί για να τους παραλάβουν και 
να τους µεταφέρουν στην Κύπρο 
για να δικαστούν. Εάν καταχω-
ρηθεί έφεση τότε το δικαστήριο 
θα ανακοινώσει νέα απόφαση σε 
διάστηµα ενός µηνός. Υπόψη θα 
ληφθούν και οι λόγοι της ενδε-
χόµενης έφεσης των υπόπτων.

Στήριξη της Αυστρίας 
στην Κυπριακή Προεδρία 

Ρεκόρ αιτήσεων για πρόωρες αφυπηρετήσεις 
από δηµόσιους υπαλλήλους
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των δύο συλληφθέντων στην Ελλάδα 
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