ΠΡΑΚΤΙΚΑ του 14ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ της Ο.Κ.Ο.Ε.
(Κυπριακή Εστία, 23-24/05/2015)

1η ΗΜΕΡΑ Σάββατο 23/5/2015
1. Τελετή Επίσηµης Έναρξης του 14ου Συνεδρίου
Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ο.Ε. Κ..Σταµατάρης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Λ. Λοίζος, ο Γεν.
Γραµµατέας Γ. Μιχαηλίδης, βρίσκονται στο Προεδρείο και καλωσορίζουν τους
Συνέδρους.
Προεδρεύει ο Γεν. Γραµµατέας Γ. Μιχαηλίδης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Κ. Σταµατάρης καλωσορίζει τους προσκεκληµένους για την
παρουσία τους, και µε σύντοµο εισαγωγικό χαιρετισµό αναφέρεται στο ρόλο και δράση
της Ο.Κ.Ο.Ε. τη διετία που πέρασε. Ο κ. Σταµατάρης δήλωσε ότι η Κύπριοι απόδηµοι
συνεχίζουν τον αγώνα για επανένωση και µόνιµη ειρήνη που να αγκαλιάζει όλους τους
νόµιµους κατοίκους του νησιού, σηµειώνοντας ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και όσο
υπάρχει κατοχή ο αγώνας συνεχίζεται. Τονίζει την ανάγκη να εκφράσουµε τις
ευχαριστίες µας στις Ελληνικές αρχές για την αµέριστη συµπαράσταση τους στην Κύπρο.
Εκφράζει την ευχή για σύντοµο ξεπέρασµα της κρίσης σε Ελλάδα και Κύπρο. Και κλείνει
µε το τρίπτυχο Αγωνίζοµαι – Αντιστέκοµαι – ∆ιεκδικώ.
Ακολουθούν χαιρετισµοί των προσκεκληµένων ως εξής:
 Χαιρετισµός του Μιχάλη Κόκκινου, Γεν. ∆ιευθυντή της Γενικής Γραµµατείας
Απόδηµου Ελληνισµού που µετέφερε χαιρετισµό του ΥΠΕΞ, των Ελληνικών
αρχών και του Πρωθυπουργού.
 Χαιρετισµός του Λεωνίδα Μαρκίδη, ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Αποδήµων
Κύπρου που µετέφερε το χαιρετισµό του ΥΠΕΞ και του Επίτροπου Αποδήµων κ.
Φώτη Φωτίου –
http://www.cyprusnet.gr/assets/L.Markidhs-Ypiresia.Apodhmwn14.synedrio.pdf.
 Χαιρετισµός του Πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Κυριάκος Κενεβέζος
που κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου.
http://www.cyprusnet.gr/assets/Hairetismos.Presvi-14.synedrio.pdf
Γραπτό µήνυµα στο συνέδριο απέστειλε ο Dr. Kivanc Diren, Πρόεδρος KIBES
(Οργάνωσης Τ/Κ Κωνσταντινούπολης) - http://www.cyprusnet.gr/assets/KIBES14.congress.OKOE.pdf.
Στο συνέδριο παρευρίσκονται εκπρόσωποι των Συνδέσµων ΕΛ∆ΥΚ και Κοµάντος 74
και της Πρωτοβουλίας «Έτος Κύπρου 1974».
Ακολουθεί διάλειµµα, δεξίωση, και αποχώρηση των Επισήµων Προσκεκληµένων.
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2. Εισαγωγικά – Νοµιµοποίηση των Αντιπροσώπων –
Εκλογή του Προεδρείου του 14ου Συνεδρίου της
Ο.Κ.Ο.Ε.
•

Στις 23/05/2015 στην κεντρική αίθουσα της Κυπριακής Εστίας. Αθήνα συνήλθε
το 14ο τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. που προσκλήθηκε νόµιµα (µε
δηµοσιεύσεις και προσκλήσεις στα σωµατεία µέλη) ως ορίζει το Καταστατικό.

•

Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας ενηµερώνουν ότι το ΚΣ επιτήρησε ως
ορίζει το Καταστατικό και ο Κανονισµός Λειτουργίας τις εκλογές των
σωµατείων, και αφού εξέτασε τα σχετικά έγγραφα που απεστάλησαν από τα
σωµατεία µέλη τονίζει ότι όλα βρέθηκαν σε τάξη και σύµφωνα µε τον
Κανονισµό και το Καταστατικό. Σύµφωνα µε αυτό εισηγούνται την
νοµιµοποίηση 83 συνέδρων από 28 σωµατεία που έκαναν εκλογές σε σύνολο
39 σωµατείων. Με βάση τα παραπάνω οι εκλεγέντες αποτελούν το σώµα του
συνεδρίου που µπορεί να ξεκινήσει. Το συνέδριο ερωτάται αν υπάρχουν
αντιρρήσεις. ∆εν εκφράζονται αντιρρήσεις.
Η νοµιµοποίηση αυτή των 83 συνέδρων γίνεται αποδεκτή

•

Παρόντα βρίσκονται 25 σωµατεία και 80 σύνεδροι, που είναι οικονοµικά
τακτοποιηµένοι. (µετρούνται και οι εξουσιοδοτήσεις των οποίων η εγκυρότητα
έχει ελεγχθεί). Την δεύτερη µέρα του Συνεδρίου προσέρχονται άλλοι 2
σύνεδροι που προέρχονται συνολικά από 27 σωµατεία.

•

Με βάση αυτά και αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει το 14 Συνέδριο.

ο

Στο σηµείο αυτό το σώµα προχωρά στην εκλογή Προεδρείου του Σώµατος:
Προτείνονται και εκλέγονται οµόφωνα:
• Συµεών Χαραλάµπους ως Πρόεδρος,
• ∆έσποινα Τσεπελάκη ως Αντιπρόεδρος,
• Ανδρέας Κυριακίδης ως Αντιπρόεδρος,
• Λοίζος Αραβής, ως Γραµµατέας,
• Κυριάκος Νεάρχου, ως µέλος.
Την Προεδρεία του Συνεδρίου αναλαµβάνει ο Συµεών Χαραλάµπους που
ευχαριστεί το σώµα για την εµπιστοσύνη. Ζητά την τήρηση του Εσωτερικού
Κανονισµού ιδιαίτερα ως προς το θέµα του χρόνου.
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•

•

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προ της σύστασης της Εφορευτικής Επιτροπής
αναφέρει ότι οι υποψηφιότητες για την Ελεγκτική Επιτροπή είναι ακριβώς τον
απαιτούµενο αριθµό. Άρα δεν χρειάζεται εκλογή – Η Ελεγκτική Επιτροπή
ανακηρύσσεται οµόφωνα (Γεώργιος Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Ελευθερίου και
Γεωργία Γεωργίου).
Προτείνονται οι παρακάτω ως µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Εγγράφων και Ψηφισµάτων. Η Πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα:.
⇒ Εφορευτική Επιτροπή:
1/ Γεώργιος Μιχαηλίδης,
2/ Παναγιώτης Ελευθερίου,
3/ Άννα Βούη,
4/ Μιχάλης Παναγή,
5/ Λεόντιος Κωνσταντίνου.

⇒ Επιτροπή Εγγράφων και Ψηφισµάτων:
1/ Γεώργιος Μιχαηλίδης,
2/ Κώστας Σταµατάρης,
3/ Λοίζος Λοίζος,
4/ Γεώργιος Συλλούρης,
5/ Λεωνίδας Μασσοστασής,
6/Νίκος Παπακλεοβούλου.
Καλούνται οι σύνεδροι να δοθούν παρατηρήσεις στην Επιτροπή εγγράφων ως το
βράδυ, η οποία θα συνέλθει αύριο στις 8:30 το πρωί.

4. Έγκριση της Ηµερησίας ∆ιάταξης & του Αναλυτικού
Προγράµµατος Εργασιών του 14ου Τακτικού
Συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε.
Η
Ηµερήσια
∆ιάταξη
&
το
Αναλυτικό
Πρόγραµµα
Εργασιών
(http://www.cyprusnet.gr/assets/Analytiko.Programma.Ergasion.14.synedrio.
pdf) του 14ου τακτικού Συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε. εγκρίθηκαν όπως προτάθηκαν:
1. Επίσηµη τελετή έναρξης του Συνεδρίου – Χαιρετισµοί.
2. Επικύρωση της Νοµιµοποίησης των Αντιπροσώπων.
3. Εκλογή του Προεδρείου, της Εφορευτικής Επιτροπής & της Επιτροπής
Εγγράφων του Συνεδρίου.
4. Έγκριση Ηµερησίας ∆ιάταξης & Προγράµµατος Εργασιών.
5. Απολογισµός του Απερχόµενου Κεντρικού Συµβουλίου (Κ.Σ.)
Οικονοµικός Απολογισµός & Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ελ.Ε.).
6. Ενηµέρωση - Συζήτηση για το Κυπριακό.
7. Επιτροπές:
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Συζήτηση για τα προβλήµατα της Παροικίας («Η ισότητα των
αποδήµων ως πολιτών και προσφύγων» και «Το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό»).
• Συζήτηση για τη συνεργασία µε τις Κυπριακές αρχές, τη δράση και
το πρόγραµµα της Ο.Κ.Ο.Ε.
8. Έγκριση αποφάσεων και ψηφισµάτων.
9. Εκλογή νέου Κ.Σ. και Ε.Ε. της Ο.Κ.Ο.Ε.
•

Σχετικά µε την µη πρόταση θέµατος Καταστατικής Τροποποίησης στην
Ηµερησία ∆ιάταξη (καθόσον κρίθηκε ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη προετοιµασία)
ο
το 14 Συνέδριο αποφάσισε οµόφωνα να δεσµεύσει το νέο Κ.Σ. να αποταθεί
ου
έγκαιρα (εντός του 1 έτους λειτουργίας του) προς τα Σωµατεία µέλη για
εισηγήσεις – προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού τις οποίες να
επεξεργαστεί η αρµόδια Επιτροπή Καταστατικού, και να προτείνει σχετικά.

5. Απολογισµός του Απερχόµενου Κ.Σ., Οικονοµικός
Απολογισµός- Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
(Ε.Ε.)
• Κ. Σταµατάρης (απερχόµενος Πρόεδρος):
Παρουσιάζει τον Απολογισµό ∆ράσης του Απερχόµενου Κ.Σ. (Ο απολογισµός
περιέχεται στην ιστοσελίδα: http://www.cyprusnet.gr/assets/Apologismos14.synedrio.pdf).
Ο απερχόµενος Πρόεδρος Κώστας Σταµατάρης µεταξύ άλλων ανάφερε ότι η
Ο.Κ.Ο.Ε. ως κορυφαία εκπροσώπηση των Κυπριακών οργανώσεων της Ελλάδας
εργάστηκε, το διάστηµα αυτό, για να αναβαθµίσει την παρουσία της. Επεδίωξε
ώστε να αποτελέσει µοχλό επιρροής αλλά και παρέµβασης για θέµατα που
αφορούν την Κύπρο µας. Η προβολή του Κυπριακού, η συνεισφορά των
Κυπριακών σωµατείων αλλά και γενικότερα των Κυπρίων για το µεγάλο εθνικό
θέµα και η ενεργή παρουσία τους στον Ελλαδικό χώρο, ήταν στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος της. Ενδυναµώνοντας τον συντονισµό δράσης και λειτουργίας της
προσπάθησε να ενισχύσει τους στόχους της και να πετύχει τη διατήρηση του
ενδιαφέροντος για την Κύπρο, αλλά και να επιλύσει προβλήµατα που αφορούν
τους Κύπριους της Ελλάδας.
Στο διάστηµα που πέρασε η Ο.Κ.Ο.Ε., ως δευτεροβάθµιο συντονιστικό όργανο
των σωµατείων συµµετείχε και ενίσχυσε δεκάδες πρωτοβουλίες και προσπάθειες
των κυπριακών οργανώσεων στην Ελλάδα.

14ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε.

-4-

23-24/05/2015

Γεώργιος Μιχαηλίδης (ως βοηθός Ταµίας – διαβάζει τον Οικονοµικό
Απολογισµό λόγω της απουσίας της Ταµία):
Παρουσιάζει τον οικονοµικό απολογισµό της ∆ιετίας µε τον προβολέα στο
Συνέδριο (ο οποίος και κατατέθηκε στα πρακτικά).
•

• Β. Νικοδήµου (Πρόεδρος απερχόµενης Ελεγκτικής Επιτροπής):
∆ιαβάζει την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (η οποία και κατατέθηκε στα
πρακτικά).

########
Ακολουθούν ερωτήσεις για τους Απολογισµούς και ανοίγεται κατάλογος
οµιλητών και συζήτηση επί των Απολογισµών.
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Αυγουστής Ντίνος : Οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται να λαµβάνουν
πάγιες επιχορηγήσεις, που να αντανακλά στη δράση τους.
Ιωάννου Γιαννάκης : Καµία ερώτηση. Μόνο 28 Σωµατεία συµµετέχουν
πλέον ενεργά. Ο Οικονοµικός απολογισµός κατώτερος των προσδοκιών.
Κακώς δεν µοιράστηκε γραπτή απεικόνιση του.
Χατζηγεωργίου Ελένη :Πληρώνουµε από τις τσέπες µας και απορώ γιατί
να γίνεται αυτό. Απαιτώ να λάβουµε γραπτή ενηµέρωση πόσα πήρε το
κάθε Σωµατείο από τις επιχορηγήσεις των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.
Κωστάκης Κύρου : Το Σωµατείο της Χαλκίδας αδυνατεί να
πραγµατοποιήσει όπως στο παρελθόν εκδηλώσεις λόγω οικονοµικών
δυσχερειών.
Συλλούρης Γεώργιος : Επιβάλλεται η τοποθέτηση λογιστή για τα
οικονοµικά της Ο.Κ.Ο.Ε. Όποια Σωµατεία δουλεύουν ενεργά για το
Κυπριακό να ενισχύονται. Επίσης θα πρέπει να παίρνουµε θέση στα του
Κυπριακού.
Μασσοστασής Λεωνίδας : Καλωσορίζω τους Συνέδρους. Συνιστώ
ενότητα και συσπείρωση. Τι έγιναν τα υπόλοιπα Σωµατεία πέραν των 28
που δεν συµµετέχουν ; Η στήριξη να εκφράζεται µε πράξεις, όχι µόνο στα
λόγια και µε ∆ηµοκρατικές διαδικασίες.
Νεάρχου Κυριάκος : Παρακαλώ να έχω εκ νέου ενηµέρωση επί των
οικονοµικών.
Παπακλεοβούλου Νίκος : Το Κ.Σ. δεν έλαβε θέση επί των σχετικών µε το
Κυπριακό, και ειδικά στο φλέγον θέµα της ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής
Οµοσπονδίας. Να αναφερθεί σε ποιους οφείλονται λεφτά από την
Ο.Κ.Ο.Ε. ονοµαστικά. (έχει προβληθεί στην διαφάνεια).
Λιασής Γεώργιος : Πραγµατοποιήσαµε έλεγχο στα Έσοδα και Έξοδα της
Ο.Κ.Ο.Ε. µαζί µε την Ε.Ε. και βρέθηκαν όλα σε τάξη. Για τας ελλείµµατα
πιστεύω ότι είναι προτιµότερο να γίνονται εκδηλώσεις έστω και µε
προσωπικές συνδροµές των µελών του Κ.Σ.
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•

•

•

•

•

•

∆ηµητρίου Ανδρέας : Κάποια πράγµατα τα επαινώ και κάποια τα
κριτικάρω αρνητικά. Επαινώ τον Βασίλη Νικοδήµου για την προσφορά του
στην Εξελεγκτική Επιτροπή και τον Γιώργο Μιχαηλίδη µε σηµαντική
προσφορά στην Ο.Κ.Ο.Ε. και στα Σωµατεία µέλη. Για τα οφειλόµενα θα
πρέπει να δοθεί πρακτικά κάποια λύση. Για το Κυπριακό η Ο.Κ.Ο.Ε.
πρέπει να έχει συστηµατικό προγραµµατισµό, να εκµεταλλευτεί
συµβούλους των Υπουργείων, δικηγόρους, και λοιπούς διανοουµένους για
να προβληθεί το Κυπριακό. Οι χρηµατοδοτήσεις προς τα Σωµατεία
γίνονται µε πολλές προσπάθειες και θα πρέπει αυτό να αναγνωρίζεται στα
πεπραγµένα της Οµοσπονδίας.
Αραβής Λοίζος: Ως προς τον Οικονοµικό απολογισµό. Είναι απαράδεκτο
σε µια Οµοσπονδία µε Μπάτζετ € 40.000 να εµφανίζονται οφειλόµενα και
επιπλέον οφειλές προς µέλη του Κ.Σ. € 24.000 εξ ιδίων προσωρινών
διευκολύνσεων. Θα πρέπει η γάγγραινα αυτή να εκλείψει το ταχύτερο.
Προτείνω µε την επόµενη επιχορήγηση προς την Ο.Κ.Ο.Ε., να
τακτοποιηθεί µε προτεραιότητα η εκκρεµότητα αυτή που υφίσταται και
µεταφέρεται από Κ.Σ. σε Κ.Σ. εδώ και κάποια χρόνια, αφού και οι
δικαιούχοι προβούν σε κάποια θεληµατική, ει δυνατόν, µείωση των
απαιτήσεών τους. Για τα Πεπραγµένα. Ως 2 βάθµιο όργανο η Ο.Κ.Ο.Ε. θα
πρέπει βάσει του καταστατικού της να στηρίζει κριτικά την εκάστοτε
δηµοκρατικά εκλεγµένη Κυπριακή Κυβέρνηση. Ως εκ τούτου θα πρέπει να
συνεδριάζει κατά τακτά διαστήµατα και να τοποθετείται επί του Κυπριακού
µε συγκεκριµένη θέση την οποία να γνωστοποιεί και προς τα Σωµατεία
µέλη, ειδικά τώρα που το Κυπριακό βρίσκεται σε µια από τις κρισιµότερες
καµπές του.
Κουνναµάς Γρηγόρης : θα πρέπει να ερευνηθεί γιατί υπήρξε συρρίκνωση
των Σωµατείων .Έγιναν συνολικά 4 Συνεδριάσεις του Κ.Σ. λόγω των
οικονοµικών δυσχερειών. Απαράδεκτο. Να καθιερωθεί αριθµός
υποχρεωτικών συνεδριάσεων ανά έτος του Κ.Σ. Να σφυρηλατηθεί
επειγόντως η ενότητα µε συµµετοχή όσων το δυνατόν περισσοτέρων και
να υπάρχει συντονισµός στις εκδηλώσεις των Αθηνών.
Αυγουστής Ντίνος : Οι των Αθηνών στις εκδηλώσεις συµµετέχουν ως
εκπρόσωποι κοµµάτων, αντίθετα µε την επαρχία που συµµετέχουν
εκπρόσωποι από όµορα Σωµατεία. Στα Συνέδρια κακώς δεν δίνεται
αρκετός χρόνος στους υποψηφίους για να εκθέσουν τις απόψεις τους.
Επιχορηγήσεις : Να δίνονται εφάπαξ ποσά προς όλα τα Σωµατεία είτε
πραγµατοποιούν εκδηλώσεις είτε όχι, για να διατηρούν τα γραφεία τους.
Πολυβίου Ευάγγελος : Υπάρχει πολλή αδιαφορία γι αυτό
συρρικνώνονται τα Σωµατεία. ∆ιαφωνώ µε την τακτοποίηση των
οφειλοµένων µε την επόµενη επιχορήγηση. Ευχαριστώ τον κ. Μιχαηλίδη
για την εν γένει προσφορά του, η οποία υπήρξε σηµαντικότατη.
Ιωάννου Ιάκωβος : Καλωσορίζω όλους τους Συνέδρους. Παλιότερα
µπορούσαµε πιο εύκολα να λαµβάνουµε επιχορηγήσεις για τις
δραστηριότητές µας, τώρα είναι πολύ δύσκολα τα δεδοµένα. Εξαίρω την
προσφορά του Γ. Μιχαηλίδη και εύχοµαι να επανέλθει σύντοµα στα του
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Απόδηµου Ελληνισµού ως σηµαντικότατο στέλεχος των Αποδήµων
Κυπρίων.
• Μιχαηλίδης Γεώργιος : Πεπραγµένα : Λάβαµε µέρος σε 2 εκδηλώσεις για
την Γενοκτονία των Αρµενίων και µείναµε άναυδοι από την συµµετοχή
όλων, παιδιών, νέων, µέσης ηλικίας και γερόντων ακόµη, σε αντίθεση µε
εµάς και τις εκδηλώσεις µας. Για την συρρίκνωση των Σωµατείων και την
αδρανοποίησή τους: το φαινόµενο αυτό είναι παλιό και δεν συµβαίνει µόνο
τώρα. Τα 7 από τα 9 σωµατεία που λείπουν είναι σε αδράνεια για πολλά
χρόνια. Ενώ 11 άλλα είναι αρωγά µέλη – ενώ πολλά από αυτά είναι
δραστήρια. Οι απόψεις για το Κυπριακό διαµορφώνονται στα Συνέδρια και
στα Κ.Σ. και µε βάση αυτές τις αποφάσεις εκφράζουµε την πολιτική της
Ο.Κ.Ο.Ε. Αν δεν το κάναµε να υπήρχε κριτική. Όχι γιατί το κάναµε,. ∆ΕΝ
ΞΕΧΝΩ: Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προβάλλεται το Κυπριακό: πλατείες,
δρόµοι, µνηµεία κ.τ.λ. ∆εν είναι µόνο η πινακίδα ∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ .
Οικονοµικά : Παραλάβαµε ταµείο µε οφειλές περίπου € 29.000 και
µειώθηκαν στις € 24.000 µε επιστροφή οφειλοµένων στην Νεολαία. ∆εν
χρωστάµε σε τρίτους. Τα λεφτά που παίρνουµε από επιχορηγήσεις δεν
φτάνουν για τα τρέχοντα έξοδα, ούτε για κάλυψη των παλαιών παγίων
οφειλών, προς µέλη των Σωµατείων και του Κ.Σ. ∆εν υπάρχει σύστηµα
πάγιας ενίσχυσης σωµατείων από την Κυπριακή Πολιτεία, πλην των
Επιχορηγήσεων των Πολιτιστικών Υπηρεσιών που ακολουθούν όµως τους
κανόνες που επεξηγήθηκαν. Είµαι στην διάθεση οποιουδήποτε για να
δώσω ότι στοιχεία ζητηθούν.(∆όθηκε αντίγραφο των Επιχορηγήσεων στα
Σωµατεία από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες στην Ελένη Χατζηγεωργίου).
• Σταµατάρης Κώστας : Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην λειτουργία των
Κ.Σ. Όλοι ζούµε και υπάρχουµε και δραστηριοποιούµαστε για την Κύπρο
και δίνουµε τους εαυτούς µας για το καλό της. Ο αγώνας συνεχίζεται.
Στη συνέχεια ο Απολογισµός του Κ.Σ. τέθηκε σε ψηφοφορία:
Εγκρίνεται µε :Υπέρ 65, Κατά 9, Λευκά 1, Παρών 4.
Η Έκθεση του Ταµία και της Ελεγκτικής Επιτροπής τέθηκε σε ψηφοφορία:
Εγκρίνεται µε : Υπέρ 64, Κατά 2, Λευκά και Παρών 13.
Η Ταµίας, ο Βοηθός Ταµίας, η Ε.Ε. και το Κ.Σ. απαλλάσσονται για την χρήση
2013-2015.

6. Συζήτηση για το Κυπριακό
Ακολουθεί η «Συζήτηση για το Κυπριακό» µεταξύ των αντιπροσώπων
•

Λοίζου Λοίζος : 41 χρόνια είναι πολλά. ∆εν έχουµε δικαίωµα αποτυχίας. Μη
λύση ίσον εδραίωση της κατοχής. Επιβεβληµένη η πολιτική λύση και η
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

συµπόρευση µε το σύνοικο στοιχείο. Στηρίζουµε τις προσπάθειες επίλυσης
του Κυπριακού µε ενότητα για καλύτερο αποτέλεσµα.
Βοσκός Ανδρέας : ∆ίκαιη, βιώσιµη, λειτουργική λύση για όλους τους
νόµιµους κατοίκους βάσει των αποφάσεων των Η.Ε. Υπάρχει έδαφος για να
υποβοηθηθεί η πλευρά µας να προχωρήσει σε βιώσιµη λύση. Η διχόνοια
αποµακρύνει τους πάντες και τα πάντα. Ενότητα λοιπόν για το καλύτερο
δυνατόν αποτέλεσµα και, ει δυνατόν, οµόφωνο ψήφισµα.
Κατσούρης Ανδρέας : ∆ίκαιη λύση είναι αδύνατον να υπάρξει . Περιεχόµενο
λύσης, εξασφάλιση εφαρµογής του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου σε συνεργασία
µε ηγεσία Τ/Κυπρίων, αποχώρηση τουρκικών στρατευµάτων, και εποίκων
είναι το πιο σηµαντικό.
Παπακλεοβούλου Νίκος : ∆εχόµαστε εντατικές πιέσεις µε οργανωµένο
σχέδιο. Το Αγγλικό κατεστηµένο προσπαθεί να µας επιβάλει την ∆ιζωνική,
∆ικοινοτική Οµοσπονδία. Η Κύπρος έτσι θα τριχοτοµηθεί. Είναι άνοµη αυτή η
λύση. Οι Νοτιο-Αφρικανοί την απέρριψαν τη δεκαετία του 1990.
Συλλούρης Γεώργιος : Το Κυπριακό είναι πρόβληµα κατοχής. Για να
υπάρξει λύση θα πρέπει να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύµατα και οι
έποικοι και να εφαρµοστεί το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Η λύση πρέπει να
περιέχει ενότητα. Η διαφωνία είναι στην ονοµασία τη λύσης. Πρέπει να
υπάρχει διάλογος µε τους Τ/Κυπρίους και να έχουµε σταθερές θέσεις και
αρχές. Οφείλουµε να συζητάµε µε τους Τ/Κύπριους, ασφαλώς εφόσον ο
συνοµιλητής µας θα έπρεπε να είναι η Τουρκία.
Γιαννάκης Ιωάννου: Οι θέσεις πρέπει να είναι θέσεις αρχών. Η Τουρκία
θεωρεί την Κύπρο ανύπαρκτη. Ναι στον διάλογο, µε επιµονή στις αρχές µας.
Η ηγεσία θα πρέπει να ακούσει την φωνή µας ότι δεν θα δεχτούµε οτιδήποτε
για λύση µόνο εφόσον µας εξασφαλίσει τα ευρωπαϊκά µας δικαιώµατα.
Χριστοδούλου Καλλίνικος : Να φύγουν τα Τουρκικά Στρατεύµατα. Με τους
Τ/Κύπριους δεν έχουµε πρόβληµα, µε τους στρατούς έχουµε. Η λύση είναι
επίσης να δοθούν διεθνείς εγγυήσεις. Να έχουµε οµόνοια µεταξύ µας.
Κουνναµάς Γρηγόρης : Όλοι συµφωνούµε µέχρι τώρα. Είµαστε
επιφυλακτικοί. Να βρούµε λοιπόν κοινή λύση. Όσον αφορά τη λέξη ∆ιζωνική
Οµοσπονδία. Τι χρειαζόµαστε τις εγγυήσεις ; Περιµένουµε από την Τουρκία
να κάνει το επόµενο βήµα και όχι από τους εποίκους.
∆ηµητρίου Ανδρέας : ∆εν συµφωνώ µε τους προηγούµενους. Η Κύπρος
είναι πολιτικά ίση µε όλα τα κράτη. Πιστεύουµε όχι µόνο στους θεσµούς και
στην ∆ηµοκρατία ; Αν ναι, το σχέδιο Ανάν θα έπρεπε να έχει εγκαταλειφτεί.
Σήµερα στην Κύπρο κατοικούν Έποικοι, Τ/Κύπριοι, και οι Ελληνοκύπριοι είναι
ελάχιστοι. Η δουλειά µας είναι να προβληµατίσουµε τους εαυτούς µας και
τους υπόλοιπους.
Αυγουστής Ντίνος : ∆εν φταίµε εµείς για την λύση στο Κυπριακό, ούτε οι
Τ/Κύπριοι που είναι αποµονωµένοι. Ο Κληρίδης και όλοι οι συνταγµατολόγοι
χαρακτήρισαν το σχέδιο Ανάν έκτρωµα. Οι νέοι κάτω των 35 δεν ξέρουν που
πέφτει η Κύπρος. Στηρίζουµε την Κυβέρνηση να συζητήσει αλλά όχι και να
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συµφωνήσει µε απαράδεκτες λύσεις. Το πρόβληµά µας δεν είναι οικονοµικό
και ο χρόνος δεν είναι υπέρ του να βρούµε λύση. Η λύση µε 2 οικονοµίες, 2
αρχηγούς που δεν θα λαµβάνουν υπόψη το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο δεν είναι
επιθυµητή.
Παπασάββας Όµηρος : ∆εν αποδεχόµαστε λύση ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής
Οµοσπονδίας. Στερεί τα δικαιώµατα στους πολίτες, δηµιουργεί 2ης κατηγορίας
πολίτες, διατηρεί στρατεύµατα. Η λύση θα πρέπει να στηρίζεται στο
Ευρωπαϊκό κεκτηµένο και πρέπει να συνεργαστούµε µε τους Τ/Κύπριους.
Λιασής Γεώργιος : Βιώσιµη σε βάθος χρόνου λύση. Όλοι οι Πρόεδροι
αποδέχτηκαν την Οµοσπονδία. ∆εν µπορούµε να πούµε τώρα στους ξένους
ότι όλα αυτά που λέγαµε τόσα χρόνια τα εγκαταλείπουµε. Όλα τα σχέδια είχαν
προβλήµατα αλλά εµείς δεν είµαστε συνετοί. Χρειάζεται δίκαιος και έντιµος
συµβιβασµός, επανατοποθέτησή του δεν γίνεται και θα πρέπει να
συζητήσουµε µε τους Τ/Κύπριους πραγµατικά και επί της ουσίας,
αγκαλιάζοντας τις φωνές τους.
Μιχαηλίδης Γεώργιος : Ναι το Κυπριακό είναι πρόβληµα εισβολής Κατοχής.
Εφαρµογής των διεθνών και Ευρωπαϊκών αρχών – αυτά όµως αναφέρονται
στην εξωτερική πτυχή, δηλ. όσα έγιναν το 1974. Υπάρχει όµως και η πτυχή
της επίλυσης των εσωτερικών µας διαφορών µε τους σύνοικους Τ/Κ, που
ξεκίνησαν ποιο πριν. Ας µη ξεχνάµε ότι υπάρχει µεγάλο πρόβληµα ανάµεσα
στις 2 κοινότητες, που φταίµε και εµείς. Ο οδυνηρός συµβιβασµός που
πρότεινε ο Μακάριος το 1977 και επαναβεβαίωσε µε 2 οµόφωνες αποφάσεις
το Εθνικό Συµβούλιο το 1989 και 2009, και οι σχετικές αποφάσεις του Σ.Α.
του Ο.Η.Ε. είναι η ∆ιζωνική, ∆ικοινοτική Οµοσπονδία. Να µη ακούγονται
ανακρίβειες ότι δεν υπάρχουν χώρες που λειτουργούν ανάλογα µε την
προτεινόµενη ∆∆Ο: Η Ελβετία και το Βέλγιο τι είναι; Η πολιτική ισότητα δεν
σηµαίνει αριθµητική ισότητα σε όλα. Το Άρκανσο και η Νέα Υόρκη µε
πολλαπλάσιο πληθυσµό, έχουν στη Γερουσία ίση εκπροσώπηση. Το
σύνταγµα της Ζυρίχης (που είναι στη πράξη µια λειτουργική Οµοσπονδία δίδει
στους Τ/Κ ποσοστά 30% στη Βουλή, τα Υπουργεία και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση).
∆εν µπορούµε να πάµε στη ∆ιεθνή κοινότητα και να πούµε άλλα από αυτά
που λέγαµε τόσα χρόνια. Αν το κάνουµε στο όνοµα µιας νεφελώδους
«Επανατοποθέτησης» παγιώνουµε
τα τετελεσµένα και οδηγούµε στην
οριστική ∆ιχοτόµηση.
##############

Στα µέλη του συνεδρίου εφιστάται η προσοχή στο Σχέδιο Ψηφίσµατος για
το Κυπριακό (από την Κ.Εκτ. Γραµµατεία: http://www.cyprusnet.gr/14congress/newsid510/2030) και 2 Εναλλακτικά Ψηφίσµατα από µέρους
συνέδρων:
(http://www.cyprusnet.gr/assets/Eidiko.Sxedio.psifismatos.Kypriako14ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε.
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ELLAS.pdf και http://www.cyprusnet.gr/assets/Sxedio.Psifisamatos.OKOEAgwnistiki.pdf)
και καλούνται να δώσουν προτάσεις στην Επιτροπή Εγγράφων και
Ψηφισµάτων.

7. Ενηµέρωση για το Κυπριακό από τον Πρέσβη κ.
Ανδρέα Μαυρογιάννη – συνοµιλητή της Ε/Κ πλευράς
Ο Ελληνοκύπριος συνοµιλητής Πρέσβης κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης µεταφέρει
τον θερµό χαιρετισµό του Προέδρου της Κ.∆. κ. Αναστασιάδη µε τις ευχές του
για κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.
Ανάµεσα στα άλλα τονίζει: Θέλουµε λύση που να διασφαλίζει απαλλαγή από
στρατεύµατα, εποίκους και προοπτική οµαλής λειτουργίας του κράτους. Η
προσπάθεια είναι συνέχιση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.
Προσπάθεια δηµιουργίας γερής βάσης που κατέληξε σε κοινή διακήρυξη των 2
πλευρών για συζήτηση όλων των θεµάτων. Μία κυριαρχία, µία διεθνής
εκπροσώπηση, µία ιθαγένεια. ∆εν έγινε ποτέ ουσιαστική προσπάθεια επίλυσης
του Κυπριακού .Τώρα απεφασίσθη διασταυρωµένη συζήτηση των θεµάτων
όλων και επίσης η χιαστή επίσκεψη των συνοµιλητών σε Άγκυρα και Αθήνα.
Αναφέρει ότι η επίσκεψη του στην Άγκυρα ήταν εποικοδοµητική, για πρώτη φορά
άκουσαν τις απόψεις µας. Η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου και τα γεωφυσικά
δεδοµένα την καθιστούν πολύ σηµαντικό σταθµό που εµποδίζει την Τουρκία να
µονοπωλεί την περιοχή και την ωθεί από τις συγκυρίες κυρίως, σε ουσιαστική
η
διαπραγµάτευση για την επίλυση του Κυπριακού. Η πλευρά µας για 1 φορά
υπέβαλε κανονικές προτάσεις και κάτι ανάλογο έπραξε και η πλευρά των
Τ/Κυπρίων. Επόµενη φάση είναι η διερεύνηση σηµείων που µπορούν να
ληφθούν από κοινού αποφάσεις. Η κρίση «Μπαρµπαρός» ήταν η αντίδραση της
Τουρκίας για την συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, Ισραήλ. Η Τουρκία
δήλωσε ότι ενόσω διαρκούν οι συνοµιλίες δεν θα εκδώσει νέα ΝΑVTEX.
Πραγµατοποιήθηκαν ήδη 4 συναντήσεις σε εποικοδοµητικό κλίµα. Η πρόταση
για επιστροφή της Αµµοχώστου απέτυχε γιατί οι Τ/Κύπριοι θεωρούν το Βαρώσι
ως την υποχώρησή τους για την επίλυση του εδαφικού. Η µέχρι τώρα στάση µας
για ∆ιζωνική, ∆ικοινοτική Οµοσπονδία δεν µπορεί να αλλάξει µετά από 41
χρόνια.
Σχετικά µε την οµιλία του κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, παρατίθεται όσα κατέγραψε
και µετέδωσε το ΚΥΠΕ: http://www.cyprusnet.gr/assets/KYPE-MavrogiannisOKOE.pdf.
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
•
•
•
•

Αυγουστής Ντίνος : Γιατί εµείς επαναλαµβάνουµε ότι ο χρόνος λειτουργεί
εις βάρος µας ;
Παπασάββας Όµηρος : Η λύση θα στηρίζεται στο Ελβετικό σύστηµα ; Η
Τουρκία αγοράζει συνεχώς Ε/Κυπριακές περιουσίες, γιατί όχι η Κ.∆.;
Χατζηγεωργίου Ελένη : πως είµαστε βέβαιοι ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις
δεσµεύσεις της στο Κυπριακό ;
Κωνσταντίνου Αλέξιος: Τα όρια Οµοσπονδίας, Συνοµοσπονδίας είναι
συγκεχυµένα. τι µας βεβαιώνει ότι δεν θα διολισθήσουµε σε
Συνοµοσπονδία ;

Α. Μαυροµµάτης : Ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος µας γιατί τσιµεντώνει την µη
λύση. Πρέπει να προσπαθήσουµε σήµερα να το επιλύσουµε γιατί κανείς δεν
θα στέρξει να µας το λύσει. Η αναστολή γεωτρήσεων έγινε βάσει της λογικής
που προανέφερα και για κανένα άλλο λόγο. ∆εν δεχόµαστε εγγυήσεις τρίτων.
Ο κόσµος θα ενηµερώνεται και θα καταλήξουµε, εφόσον συµφωνεί. Λύση
βάσει Ελβετικού µοντέλου ; Η Ελβετία έχει πολλά καντόνια, εµείς µιλάµε για
δικοινότητα µε πολιτική ισότητα, άρα υπάρχει διαφορά µε το σύστηµα το
Ελβετικό µε τα πολλά καντόνια.
Για τις περιουσίες υπάρχει πρόβληµα καθότι δεν έχουµε τις οικονοµικές
δυνατότητες της Τουρκίας που αγοράζει σιγά –σιγά και στον Νότο. Εχέγγυα
ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις δεσµεύσεις της, δεν έχουµε, άρα θα πρέπει να
δηµιουργήσουµε συνθήκες που θα την δεσµεύουν προς τούτο.
Ερωτήσεις :
• Ποιες οι σχέσεις µας µε τα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας ;
• Ποία η θέση της Αγγλίας για τις βάσεις ;
• Γιατί στα κατεχόµενα οι έποικοι συµµετέχουν στα δηµοψηφίσµατα ;
• Πως αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της κατοχής ιδιοκτησίας από Άγγλους,
Γερµανούς και άλλους στα κατεχόµενα ;
Α. Μαυροµµάτης : Η πολιτική ισότητα δεν σηµαίνει αριθµητική ισότητα, αλλά η
αρχή που υπάρχει σε όλα τα Οµόσπονδα συστήµατα/ ∆εν επηρεάζει την
λειτουργία του Οµόσπονδου Κράτους. Αντίθετα θα υπάρχει µία ιθαγένεια,
κυριαρχία, διεθνής προσωπικότητα, βάσει του Οµοσπονδιακού Συντάγµατος. Η
Τουρκία δεν υποστήριξε τον ΄Ερογλου στις τελευταίες εκλογές και στήριξε
Οζερσάϊ. Η Αγγλία πρέπει να συνεργαστεί καλύτερα µε την Κ.∆. για να κρατήσει
τις βάσεις της για τις οποίες ενδιαφέρεται πλήρως. ∆ικαίωµα ψήφου : Για τους
εποίκους είναι απαράδεκτο. Εµείς θα διεκδικήσουµε ψήφο µόνο των γνησίων
Κυπρίων. Το ατοµικό δικαίωµα στην περιουσία δεν µπορεί να γίνει συλλογικό και
να αποφασίσει για όλους τους Ε/Κύπριους η Κυβέρνηση, σε ότι αφορά την
περιουσία τους.
Οι εργασίες του Συνεδρίου διακόπτονται για την επόµενη µέρα.
14ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε.
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7. Μουσική Βραδιά αφιερωµένη στο 14ο Συνέδριο και τα
25 χρόνια της Ο.Κ.Ο.Ε.
Μουσική Βραδιά που διοργανώθηκε µε την ευκαιρία του 14
Πανελλαδικού Συνεδρίου της και τα 25 Χρόνια ∆ράσης της.

ου

Τακτικού

Κράτησαν συντροφιά:
η Ανδριάνα Κόλια και ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος (τραγούδι),
ο Γιώργος Σαλβάνος (πιάνο),
και ο Γιώργος Πολίτης (κιθάρα).

14ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε.
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2η ΗΜΕΡΑ Κυριακή 24/5/2015
8. Επιτροπές του Συνεδρίου
8.1. Συζήτηση για τα Προβλήµατα της Παροικίας:
Θέµατα: «Η ισότητα των αποδήµων ως πολιτών και προσφύγων» - «Ασφαλιστικό Συνταξιοδοτικό».
(Με τη συµµετοχή του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Αποδήµων και Υπηρεσιακών παραγόντων της
Πρεσβείας).

Εισήγηση κάνει ο Απερχόµενος Αναπληρωτής Πρόεδρος Λοίζος Λοίζος.
(Επισυνάπτεται σηµείωµα:
http://www.cyprusnet.gr/assets/Enimerwtiko.Shmeiwma.OKOE.Problhmata
.Paroikias.pdf)
Ακολουθούν ερωτήσεις και συζήτηση.
Η άδεια οδηγήσεως που µπορεί να ανανεωθεί ; Ως έχει τώρα απάντηση :Στην
Κύπρο.
Υπάρχει πρόβληµα µε την συλλογή βιοµετρικών στοιχείων στο Προξενείο της
Θεσσαλονίκης για έκδοση εγγράφων.

8.2. Συνεργασία µε τις Κυπριακές αρχές - Συζήτηση για τη
δράση και το Πρόγραµµα της Ο.Κ.Ο.Ε.
(Με τη συµµετοχή του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Αποδήµων, Υπηρεσιακών παραγόντων της Πρεσβείας
και εκπροσώπων του Σπιτιού της Κύπρου και του ΚΟΤ)

Εισήγηση κάνει ο Απερχόµενος Γενικός Γραµµατέας Γεώργιος Μιχαηλίδης
Επισυνάπτονται οι εισηγήσεις:
http://www.cyprusnet.gr/assets/M.Panagidou-Spiti.Kyprou-14.synedrio.pdf
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΤ ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ.
Ενηµέρωση από στελέχη των Κυπριακών Αρχών (Λεωνίδας Μαρκίδης∆ιευθυντής Υπηρεσίας Αποδήµων, Μιχάλης Καραγιώργης-Α’ Σύµβουλος,
Νατάσα Στυλιανού - Πρόξενος Μαρία Παναγίδου- Μορφωτική Σύµβουλος∆ιευθύντρια Σπιτιού της Κύπρου, Ιωάννα Χατζηκωστή-ΚΟΤ).
14ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε.
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Ερωτήσεις : Ο Κ.Ο.Τ. δεν συνεργάζεται µε τα Σωµατεία για εκδηλώσεις
προβολής του Τουρισµού ;
Απάντηση : ∆εν έφτασε στην Πρεσβεία ποτέ σχετικό έγγραφο. Παρακαλέσαµε τα
Σωµατεία να ενηµερώνουν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία της πόλης τους για να
κατευθύνουν εκδροµές στην Κύπρο.
Να υπάρχει περίπτερο Κ.Ο.Τ. στις κατά τόπους εκδηλώσεις. Απάντηση : Ο
Κ.Ο.Τ. δεν µπορεί να µειώνει τιµές ξενοδοχείων ή εισιτηρίων, παρά µόνο να
παρέχει ενηµέρωση και καλωσόρισµα εκδροµέων.
Χρειάζεται οργάνωση επιτελείου που να συντονίζει τις δράσεις της επαρχίας.
Απάντηση : Θα το µελετήσουµε σε συνεννόηση µε την Ο.Κ.Ο.Ε.
Η Ξάνθη κάνει πολλές εκδηλώσεις και ευχαριστούµε την κ. Παναγίδου Μαρία για
κάθε βοήθεια. Απάντηση : Με τις φοιτητικές οργανώσεις επιδιώκεται πάντα
συνεργασία όταν και οι ίδιες το επιθυµούν. Επίσης θα στέλλεται στους
Συλλόγους το Μηνιαίο πρόγραµµα εκδηλώσεων του Σπιτιού της Κύπρου.
Παράκληση να επικοινωνείτε µαζί µας µε το Ίντερνετ.
Στα µέλη του συνεδρίου εφιστάται η προσοχή στο Σχέδιο Απόφασης για τα
Προβλήµατα της Παροικίας και το Πρόγραµµα δράσης της Ο.Κ.Ο.Ε., καθώς και το
Σχέδιο Τροποποίησης του Πλαισίου Εσωτερικού Κανονισµού της Ο.Κ.Ο.Ε., και
καλούνται να δώσουν προτάσεις στην Επιτροπή Εγγράφων και Ψηφισµάτων:
http://www.cyprusnet.gr/14-congress/newsid510/2030.

9.

Εκλογή νέου Κ.Σ. και νέας Ε.Ε. της Ο.Κ.Ο.Ε.

Η Εφορευτική Επιτροπή καλείται να προετοιµάσει τα σχετικά µε τις αρχαιρεσίες.
Ορίζεται ως χρόνος ψηφοφορίας από τις 12:30 ως τις 14:00 και ορίζεται ως
τόπος η αίθουσα ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ. (εκείνη την ώρα θα υπάρχει διάλειµµα για
γεύµα).
Τα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στα Πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής:
http://www.cyprusnet.gr/assets/Praktiko.EFOREFTIKIS-14.SYNEDRIOU.pdf.
Οι νεοεκλεγέντες περιλαµβάνονται στο:
http://www.cyprusnet.gr/assets/Eklegentes-KS-EE-14.synedrio.pdf.

14ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε.
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10. Έγκριση αποφάσεων και Ψηφισµάτων
Η Επιτροπή Εγγράφων και Ψηφισµάτων αναφέρεται στην εργασία της και την
οµόφωνη κατάληψη της σε ενιαία ψηφίσµατα και αποφάσεις, τα οποία προτείνει
να γίνουν αποδεκτά.
Ψήφισµα για το Κυπριακό:
Εγκρίνεται Οµόφωνα.
http://www.cyprusnet.gr/assets/Psifisma.Kypriako.14.OKOE.pdf.
Απόφαση για την Παροικία και τα Προβλήµατα :
Εγκρίνεται Οµόφωνα.
http://www.cyprusnet.gr/assets/Apofasi.ProvlimataProgramma.Parikias.14.Synedrio.pdf.
Τροποποίηση του Πλαισίου Εσωτερικού Κανονισµού της Ο.Κ.Ο.Ε.
Εγκρίνεται Οµόφωνα.
http://www.cyprusnet.gr/assets/Plaisio.Eswterikou.kanonismou.OKOE2015.pdf.
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος ο Πρόεδρος του Συνεδρίου κλείνει της
εργασίες του 14ου Συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε.

Τα µέλη του Προεδρείου:

Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Ο Αντιπρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος
Το µέλος

Σ. Χαραλάµπους
Λ. Αραβής
∆. Τσεπελάκη
Α. Κυριακίδης
Κ. Νεάρχου

Σηµ: (Για την καταγραφή και καταχώρηση των πρακτικών :Λοίζος Αραβής –
Γραµµατέας 14ου Συνεδρίου).

14ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ της Ο.Κ.Ο.Ε.
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