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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
& ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ
∆εν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουµε τα προβλήµατα της παροικίας, ούτε και
είναι η πρώτη φορά που τα παρουσιάζουµε µε παραστατικό και πειστικό τρόπο µπροστά
στα Συνέδρια της Ο.Κ.Ο.Ε, των Αποδήµων, στους εκάστοτε κυβερνητικούς
αξιωµατούχους, στους/στις Προέδρους των αρµόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών,
στους καθ' ύλην αρµόδιους Υπουργούς, στους Αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων της
Κύπρου και στους Προέδρους της ∆ηµοκρατίας.
Η παρούσα, αλλά και οι προηγούµενες διοικήσεις της Ο.Κ.Ο.Ε. ανέδειξαν µε κάθε
λεπτοµέρεια τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν και αντιµετωπίζουν τα µέλη της
παροικίας χωρίς όµως να επιλυθούν µέχρι σήµερα µείζονα και ουσιαστικά προβλήµατα
που τους απασχολούν και τους βασανίζουν δεκαετίες τώρα.
Η σηµερινή οικονοµική κρίση που ταλανίζει τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα, κάνει
πιο έντονη και πιο επιτακτική τη λύση τους.
Προβαίνουµε σε ιεράρχηση των προβληµάτων και παραθέτουµε στη παρούσα
εισήγηση τα άµεσα και επείγοντα που αφορούν αποκλειστικά την Κυπριακή πολιτεία.
Επίσης για πρώτη φορά προβαίνουµε σε διαχωρισµό τους σε εκείνα που µπορούν να
επιλυθούν άµεσα ανέξοδα ή µε µικρή δαπάνη, και σε δεύτερη µοίρα εκείνα που απαιτούν
περισσότερους πόρους.
ΝΕΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:
Με την ευκαιρία του υπό διαµόρφωση νέου εκλογικού Νοµοσχέδιου που συζητείται
ανάµεσα στην Κυβέρνηση και τα Κόµµατα, ζητείται η επίλυση του θέµατος που αφορά
στην απόδοση δικαιώµατος ψήφου στους απόδηµους.
Το νοµοσχέδιο µπορεί να αποτελέσει τοµή στην επίλυση του αιτήµατος παροχής
δικαιώµατος ψήφου σε κατηγορίες Αποδήµων (έχοντες την Κυπριακή υπηκοότητα,
και που εµπίπτουν στην κατηγορία της «προσωρινής αποδηµίας» αφού πρώτα
ξεκαθαριστεί ότι στην κατηγορία κατατάσσονται όσοι είναι πρόσφυγες και όσοι λόγω των
συνθηκών µετά το 1974 αναγκάστηκαν σε προσωρινή µετακίνηση τους στο εξωτερικό).
Προτείνεται ακόµα ότι όσοι ψηφίζουν στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού να µπορούν
να εκλέγουν αποκλειστικά τους νέο-προτεινόµενους Βουλευτές Επικρατείας.
Τέλος τονίζεται ακόµα ότι έτσι θα υπάρξει συµµόρφωση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας στην οδηγία της Ε.Ε. στο θέµα αυτό.

Α/ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΩΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Το δικαίωµα ψήφου για τους απόδηµους και µάλιστα για εκείνους που εγκατέλειψαν
για λόγους επιβίωσης την Κύπρο το 1974, είτε είναι πρόσφυγες είτε όχι είναι το
σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι απόδηµοι. ∆ίνουµε ιδιαίτερη έµφαση
στους πρόσφυγες για να τονίσουµε την ανάγκη έκφρασης γνώµης και κρίσης πάνω σε
ενδεχόµενη πρόταση λύσης του Κυπριακού (σε ένα νέο ∆ηµοψήφισµα). ∆εν µπορούµε
να αποφασίζουν άλλοι (και δυστυχώς οι έποικοι) για την τύχη των πόλεων, χωριών και
των περιουσιών τους και αυτοί να παραµένουν θεατές.
Στις Ευρω-εκλογές δηµιουργείται το σενάριο του παραλόγου. Κύπριοι υπήκοοι που
διαµένουν σε χώρες της Ε.Ε. στερούνται το δικαίωµα εγγραφής τους στους Κυπριακούς
εκλογικούς καταλόγους για τις Ευρωεκλογές, παρά το γεγονός ότι διαµένουν σε χώρο της
Ε.Ε. για 6 µήνες ή περισσότερους µήνες που απαιτούνται.
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Η ίδια η νοµοθετική ρύθµιση, διαµονή για 6 µήνες στην Κύπρο, που θέσπισε ο
Νοµοθέτης, δεν προβλέπεται στο Κυπριακό Σύνταγµα, που καθορίζει κατά τα άλλα
την ισότητα των Κυπρίων πολιτών στο δικαίωµα ψήφου, όπως και καθορίζει αναλυτικά
τους λόγους αποστέρησης του δικαιώµατος αυτού, µη αναφέροντας το κριτήριο της
6µηνης διαµονής.
Είναι αδιανόητο αυτό που συµβαίνει µε το δικαίωµα ψήφου και υποδηλώνει έλλειµµα
δηµοκρατίας που εκθέτει διεθνώς την Κύπρο. Χαιρετίζουµε το στήσιµο καλπών σε
χώρες του εξωτερικού, όπου κατοικεί και σπουδάζει ικανός αριθµός ψηφοφόρων. Είναι
αδιανόητο καθόσον στον ίδιο χώρο και στην ίδια οικογένεια, ο ένας να ψηφίζει και ο
άλλος να παρατηρεί περίλυπος αδυνατώντας να κατανοήσει τη διάκριση. Να βλέπει
γνωστά άτοµα από τις παροικίες να είναι υποψήφιοι Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές, και
εκείνος/η να στερείται κάθε δικαιώµατος Η συµπλήρωση της «Υπεύθυνης ∆ήλωσης» ότι
είναι «προσωρινά απόδηµος» υποδηλώνει την τάση να κρυφθεί το πρόβληµα κάτω από
το χαλί.
Τέλος τονίζουµε ότι τα όποια αιτήµατα για το δικαίωµα ψήφου αφορούν Κυπρίους
υπηκόους (που κατά το Σύνταγµα και τον Νόµο) έχουν αυτό το δικαίωµα, και όχι τους
Κυπριακής Καταγωγής οµογενείς.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
1/ Την διευκρίνιση & πλήρη ερµηνεία του όρου «προσωρινά απόδηµος». ∆ηλ. την
επέκταση του σε όλους εκείνους που εγκατέλειψαν για λόγους επιβίωσης την Κύπρο το
1974, είτε είναι πρόσφυγες είτε όχι, εκείνους που σπουδάζουν, και εκείνους που για
λόγους εργασίας σε παραρτήµατα Κυπριακών επιχειρήσεων στο εξωτερικό βρίσκονται
προσωρινά στις χώρες αυτές. Προϋπόθεση να είναι Κύπριοι Υπήκοοι.
2/ Την ένταξη στο υπό συζήτηση Νέο Εκλογικό Νόµο πρόνοιας, µε την καθιέρωση
των βουλευτών Επικρατείας τους οποίους θα µπορούν να ψηφίζουν όσοι εγγράφονται
στα εκλογικά τµήµατα Εξωτερικού.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Β/ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
∆εν είναι δυνατόν οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς που εκπατρίστηκαν βίαια από τον
κατοχικό Αττίλα και κατέφυγαν στην Ελλάδα και αλλού για λόγους επιβίωσης, να
στερούνται κάθε προσφυγικού δικαιώµατος σε αντίθεση µε όσους παρέµειναν στις
ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και στηρίζονται από το κράτος µέχρι τρίτης γενιάς ή
όπως πρόσφατα (σωστά) αποφασίστηκε «εκ µητρογονίας».
Η ισοτιµία την οποία αξιώνουµε αφορά όλα τα προσφυγικά δικαιώµατα.
α) ∆ικαίωµα στέγης στην Κύπρο. (α ' κατοικία).
β) ∆ικαίωµα υποθήκευσης περιουσίων στα κατεχόµενα για σκοπούς δανειοδότησης
γ) ∆ικαίωµα φοιτητικής χορηγίας για τα παιδιά των προσφύγων αλλά και Κυπρίων
αποδήµων χαµηλού εισοδήµατος.
δ) Ενεργοποίηση όλων των δικαιωµάτων τους ως πρόσφυγες σε περίπτωση
Επαναπατρισµού (επιδότηση ενοικίου για ένα έτος, χρηµατική και άλλη βοήθεια για την
απόκτηση στέγης)
ε) ∆ηµιουργία µητρώου προσφυγικών περιουσιών (που θα περιλαµβάνει την
κατεχόµενη περιουσία και τα όποια ωφελήµατα έλαβαν από το 1974 ως σήµερα) και που
φυσικά θα περιλαµβάνει την απογραφή των απόδηµων προσφύγων και παθόντων σε
αυτό
στ) ∆ικαίωµα προσωρινής χρήσης Τ/Κ κατοικιών που έχουν εγκαταλειφθεί, και πριν
τον επαναπατρισµό.
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Επειδή η οικονοµική κρίση (σε Ελλάδα και Κύπρο), έχει πολλαπλά περιπλέξει το θέµα,
καθιστώντας αδύνατο το όνειρο δεκάδων συµπατριωτών µας να επαναπατρισθούν µε τη
συνταξιοδότηση τους, προτείνουµε τα εξής ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΟ∆Α ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:
1/ Την παραχώρηση ενυπόθηκα µέρους (ή και όλης) της κατεχόµενης περιουσίας
στο Κυπριακό Κράτος (µε την θεσµοθέτηση Κηδεµόνα Κατεχόµενων
Ελληνοκυπριακών περιουσίων) µε αντάλλαγµα την παραχώρηση οικοπέδων από
Χαλίτικη Γη, που να ικανοποιεί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Το µέτρο αυτό
θα είναι και εµπόδιο για την προσφυγή όσων σκέπτονται στην λεγόµενη Επιτροπή
Αποζηµιώσεων στα Κατεχόµενα. Και φυσικά πρέπει να περιλαµβάνει τους Απόδηµους
Πρόσφυγες, την µόνη οµάδα που δεν έτυχε κανενός βοηθήµατος.
2/ Να παραχωρηθεί η χρήση Τ/Κ κατοικιών που έχουν εγκαταλειφτεί, για σκοπό
προσωρινής στέγασης αποδήµων προσφύγων στην προσπάθεια τους να
δηµιουργήσουν τις συνθήκες για επιστροφή & Επαναπατρισµό. Θεωρούµε ότι η πρόταση
για παραχώρηση κατοικιών τρίτης και τέταρτης κατηγορίας (που χρήζουν τεράστιας
επιδιόρθωσης) πρέπει να αναθεωρηθεί, και να δοθούν κατοικίες σε καλύτερη κατάσταση.
Στη συνέχεια προτείνουµε να καθιερωθεί συγκεκριµένος προϋπολογισµός για
Απόδηµους Πρόσφυγες στα πλαίσια του Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών, για να
παραχωρείται επιδότηση επιτοκίου σε όσους αποφασίσουν να αξιοποιήσουν τέτοια
τεµάχια, ή να τύχουν άλλων βοηθηµάτων του ΦΙΚΒ.
Ε∆Ω Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΝΑ ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥΣ.
Παραχώρηση στους Επαναπατριζόµενους Πρόσφυγες όσων προβλέπονται στα σχέδια
στήριξης των Προσφύγων (επιδοµάτων, βοήθειας, κλπ).
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΩΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.
Τέλος ζητούµε την παραχώρηση δικαιώµατος αγοράς έναντι συµβολικού
τιµήµατος, κατοικιών που ανήκαν στους γονείς αποδήµων προσφύγων (4 περιπτώσεις
στην Ελλάδα) και απεβίωσαν προ της ψήφισης και δηµοσίευσης του σχετικού νόµου
περί κληρονοµιάς των προσφυγικών κατοικιών.
ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΩΣ ΕΣΟ∆Ο ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.

Γ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Τα σηµερινά αεροπορικά ναύλα είναι απαγορευτικά για µια οικογένεια, προκειµένου
να επισκεφθεί και να παραµείνει για δέκα τουλάχιστον µέρες στην Κύπρο. Η πολιτική των
εναποµεινάντων αεροπορικών εταιρειών, µυρίζει πρακτικές εναρµόνισης ναύλων και
δηµιουργίας καρτέλ, παρά την περί του αντιθέτου νοµοθεσία. Γραµµές µε άλλους
προορισµούς (που υπάρχει πληθώρα εταιρειών και προσφορών) κοστίζουν λιγότερα
από τις γραµµές Ελλάδας – Κύπρου. Τι λέει ο Επίτροπος Ανταγωνισµού;
Η δυνατότητα φιλοξενίας σχεδόν αδύνατη και το κόστος διαµονής σε ξενοδοχεία
δυσβάσταχτο.
Οι ατµοπλοϊκή επικοινωνία (για επιβάτες) έχει καταργηθεί εδώ και δεκαετίες.
Θεωρούµε απαραίτητο:
1. Τον έλεγχο των τιµολογίων και προσφορών των αεροπορικών εταιρειών από τον
Επίτροπο Ανταγωνισµού
2. Την ολόχρονη καθιέρωση ενός ετήσιου Οικογενειακού Αεροπορικού Ναύλου
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3. Την αδειοδότηση έστω και σε πλοιοκτήτριες εταιρείες Ε.Ε. του δικαιώµατος
ατµοπλοϊκής σύνδεσης (πχ Αδριατικής – Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ)
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

∆/ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ∆ΥΣΠΡΑΓΟΥΝΤΕΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΘΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Χρειάζεται η συνέχιση της ανάπτυξης δικτύου αλληλεγγύης και παροχής βοήθειας
ανάµεσα στα µέλη της παροικίας στην Ελλάδα, θύµατα της οικονοµικής κρίσης
(αναξιοπαθούντες, χρήζοντες ιατρικής βοήθειας – µονάδων αίµατος & αιµοπεταλίων,
χρήζοντες εργασίας, άνεργοι κυρίως νέοι, γυναίκες, µεσήλικες, κ.ά.)
Η παροχή υλικής βοήθειας σε απόδηµους Κύπριους που υποφέρουν από τη σηµερινή
οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Κύπρου, την
Εκκλησία της Κύπρου, τους Γιατρούς του Κόσµου και άλλους φορείς που ξεκίνησε
περιοδικά, δεν πρέπει να σταµατήσει, αλλά να ενταθεί όσο βαθαίνει η κρίση. Με την
επέκταση της κρίσης και στην Κύπρο, πρέπει µε την βοήθεια της Κυπριακής Πολιτείας,
της Εκκλησίας και οργανωµένων Φορέων να συντονισθεί και να συνεχιστεί.

Ε/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ
ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΑΒΩΝ
Οι συνταξιούχοι Κυπριακών ασφαλιστικών φορέων που ζουν στην Ελλάδα, κοντά
στα παιδιά τους για λόγους στήριξης και φροντίδας, στερούνται των επιδοµάτων που
τους καταβάλλονται στην Κύπρο συµπληρωµατικά µε τη σύνταξη τους, µε αποτέλεσµα
τον υποδιπλασιασµό των συνολικών τους αποδοχών. ∆υστυχώς η Ελληνική Πολιτεία
και παρά την σχετική οδηγία της Ε.Ε. κωφεύει στην υποχρέωση της να τους εντάξει στην
κατηγορία δικαιούχων επιδόµατος ΕΚΑΣ.
ΖΗΤΟΥΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ.

ΣΤ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (τµηµατική σύνταξη για
πρώην Κυπρίους δηµόσιους υπαλλήλους που εργάζονται σε άλλο κράτος µέλος
της ΕΕ)
Όσοι κυβερνητικοί υπάλληλοι, κυρίως εκπαιδευτικοί, µετανάστευσαν αναγκαστικά λόγω
της εισβολής και εργάστηκαν στην Ελλάδα µετά το 1974 (και προ του 1981 που
µεταρρυθµίστηκε το ασφαλιστικό σύστηµα στην Κύπρο) δεν θεωρούνται συνταξιοδοτικά
ισότιµοι µε όσους παρέµειναν στην Κύπρο (περίπου 20 άτοµα στην Ελλάδα).
Το Κυπριακό κράτος αρνείται πεισµατικά να τους καταβάλει την τµηµατική σύνταξη
που προβλέπει η Ευρωπαϊκή οδηγία (λόγω της κατάργησης της διµερούς συµφωνίας
Ελλάδας & Κύπρου), επικαλούµενο διάφορες προφάσεις. Όπως ακόµα µελετά και
αρνείται να εφαρµόσει Ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα παρά την προειδοποίηση ενεργοποίησης
του τελευταίου σταδίου προδικαστικής διαδικασίας κατά της Κύπρου. Οι Κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι αρνούνται να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα πολιτικά, ουσιαστικά και
ορθολογικά και κοιτάζουν µε ψίχουλα και φιλοδωρήµατα να αντιµετωπίσουν το
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πρόβληµα. Περιµένουν να λύσει το πρόβληµα η φύση, αφού ολοένα και λιγοστεύουν οι
δικαιούχοι λόγω θανάτου!!
ΠΑΡΟΤΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΖΗΤΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ
ΤΗΣ Ε.Ε., ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΡΑΤΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Ζ/ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Η καθηµερινότητα στην Ελλάδα µε τις αλλαγές στο ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό, τις
συνεχείς περικοπές, έχει φέρει σε δεινή κατάσταση µεγάλο αριθµό µελών της
Παροικίας.
Ζητούµε την συνέχιση παρεµβάσεων στα αρµόδια Ελληνικά Υπουργεία:
1. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: Για να δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου για
όσους έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία στην Κύπρο µε
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το χρόνο αυτό, κατά τα ισχύοντα στην
Ελλάδα, µε τον ασφαλιστικό νόµο. 3863-15/07/2011. Αυτό µπορεί να γίνει µε
έκδοση από τα Ελληνικά στρατολογικά γραφεία πιστοποιητικών στρατολογικής
κατάστασης σε πρόσωπα που θα υποβάλλουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό
υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά. Το νέο πιστοποιητικό θα χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής θητείας για σκοπούς
συνταξιοδότησης.
2. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: Για να συναφθεί διακρατική
συµφωνία, ώστε να µπορεί αυτός που επιθυµεί να εξαγοράσει ασφαλιστικό
χρόνο, να το κάνει χρησιµοποιώντας πιστώσεις πλασµατικού χρόνου ασφάλισης
(µαθητεία, σπουδές) που περιλαµβάνονται στις βεβαιώσεις που εκδίδουν οι
αντίστοιχες Υπηρεσίες κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο. Αυτό προϋποθέτει
και την έκδοση ανάλογων πιστοποιητικών από την Κύπρο για όσους δεν έχουν
Αριθµό Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Η/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ
ΑΠΟ∆ΗΜΟΥΣ
Τα παιδιά των Κυπρίων αποδήµων στη Ελλάδα έχουν δυσµενή µεταχείριση στην
είσοδο τους στα Α.Ε.Ι. της Κύπρου, αφού τους στερείται το δικαίωµα της πρόσβασης
µέσα από αξιολόγηση, η οποία γίνεται αποκλειστικά για τους απόδηµους & οµογενείς
όλων των άλλων παροικίων στη βάση ποσόστωσης πλην Ελλάδας.
Ζητούµε: την καθιέρωση στα Κυπριακά Πανεπιστήµια και ΑΕΙ ποσόστωσης
πρόσβασης των Αποδήµων, και µεταξύ αυτών και παιδιών από την Ελλάδα.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
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Θ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ, ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –
ΚΕΠ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ
Η ΟΚΟΕ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για την αναγγελθείσα πρόθεση για
µείωση του προσωπικού της Πρεσβείας και των Προξενείων, πράξη που θα
υποβαθµίσει την λειτουργία της Πρεσβείας, θα αδυνατίζει τις δυνατότητες της
διπλωµατικής αποστολής στην Ελλάδα, και θα δηµιουργήσει τεράστια ζητήµατα στην
εξυπηρέτηση των αναγκών της παροικίας. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θεωρούµε
επιβεβληµένη την πιο ενισχυµένη παρουσία της Πρεσβείας µας στην Ελλάδα, της
µοναδικής χώρας που αποτελεί το πραγµατικό στήριγµά µας.
Οι Κύπριοι απόδηµοι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, και οι φοιτητές,
υπερβαίνουν τις εβδοµήντα χιλιάδες και στην πλειοψηφία τους είναι αποκλειστικά πολίτες
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (δεν έχουν δηλαδή Ελληνική υπηκοότητα).
Οι Κύπριοι λοιπόν κάτοικοι Ελλάδας & οι φοιτητές δυσκολεύονται πολύ στην
απόκτηση στοιχειωδών εγγράφων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, που τους είναι
αναγκαία για χρήση στην Ελλάδα και όχι µόνο (πιστοποιητικά γέννησης, εγγραφή των
παιδιών τους στο µητρώο αποδήµων, έκδοση Κυπριακής Ταυτότητας, έκδοση
∆ιαβατηρίου, ανανέωση άδειας οδήγησης, κτλ). Αν λάβουµε υπόψη την οικονοµική
κρίση στην Ελλάδα, η οικονοµική επιβάρυνση (που συνεπάγεται ένα ταξίδι στην Κύπρο)
για να λυθούν τέτοια θέµατα είναι σχεδόν απαγορευτική.
Η λειτουργία του Κ.Ε.Π. Αποδήµων Κυπρίων, όπως το οραµατίστηκε ο αείµνηστος
∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Αποδήµων Σταύρος Επαµεινώνδας, παρέµεινε στα χαρτιά
έτσι όπως το άφησε πριν το τελευταίο του ταξίδι.
Η ∆ιπλωµατική Αποστολή της Κύπρου, που είναι κατά τα άλλα εξουσιοδοτηµένη να
παίρνει όλα τα σχετικά έγγραφα και ελληνικά πιστοποιητικά (γάµου, γέννησης, κλπ), να
βγάζει πιστοποιηµένα βιοµετρικά στοιχεία για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων
(ηλεκτρονική φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώµατα, κλπ), και ενώ είναι συνδεδεµένη µε
το Αρχείο πληθυσµού και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει την έγκριση που έχει ένα
ΚΕΠ της Κύπρου, ώστε άµεσα να διεκπεραιώνονται οι εργασίες και να εκδίδονται τα
έγγραφα, µε αποτέλεσµα η διεκπεραίωση - επικοινωνία µε την Κύπρο να καθυστερεί
µήνες.
Θα µπορούσαν όλα αυτά να γίνονται από ένα ΚΕΠ Αποδήµων που θα δηµιουργηθεί
στην Πρεσβεία και να ενεργοποιούνται µε συγκεκριµένη διαδικασία ελέγχου και αφού
δοθεί το καλώς έχειν από το Κέντρο ηλεκτρονικά. Η δηµιουργία ΚΕΠ Αποδήµων στις
µεγάλες παροικίες ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΗΠΑ, θα συµβάλει στην
εξοικονόµηση πόρων, εργασίας και χρόνου.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Η θεσµική κατοχύρωση µηχανισµών για την επίλυση των ζητηµάτων των
αποδήµων, δηλ. τις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενεία, την Υπηρεσία Αποδήµων, την
παρέµβαση της Επιτρόπου Προεδρίας, η σύσταση της προ πολλού υποσχεσθείσας adhoc επιτροπής για τους Απόδηµους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η ίδρυση ΚΕΠ
Αποδήµων, κ.ά. είναι µέτρα που µπορούν να συµβάλλουν στην συστηµατική προώθηση
και παρακολούθηση των Προβληµάτων των Αποδήµων.
Η Υπηρεσία Αποδήµων & Παλιννοστούντων πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να
παρακολουθεί ένα έκαστο των προβληµάτων και να δίδει περιοδικά αναφορά.
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΟΚΟΕ έχοντας επίγνωση της σηµερινής οικονοµικής συγκυρίας και
πραγµατικότητας στην Κύπρο και την Ελλάδα ζητά να προταχθούν για επίλυση
προβλήµατα µηδενικού ή ελάχιστου κόστους για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µετά από
διάλογο µε τις αρµόδιες αρχές.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 1
«Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟΥΣ
∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες για τα κράτη µέλη, τα οποία στερούν το
δικαίωµα ψήφου στις εθνικές εκλογές από τους πολίτες τους για το µοναδικό λόγο ότι
αυτοί διαµένουν σε άλλο κράτος µέλος.
Πρόκειται για την Κύπρο και άλλα τέσσερα κράτη µέλη (∆ανία, Ιρλανδία, Μάλτα,
Ηνωµένο Βασίλειο) που εφαρµόζουν επί του παρόντος τέτοιους κανόνες.
Όπως επισηµαίνει η Επιτροπή, αν και, βάσει των ισχυουσών Συνθηκών της ΕΕ, τα κράτη
µέλη είναι αρµόδια να καθορίζουν ποιος έχει δικαίωµα ψήφου στις εθνικές εκλογές, οι
πρακτικές στέρησης του δικαιώµατος ψήφου µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το
δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ.»

