ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ
Υιοθετήθηκε την 24η Αυγούστου 2007,
κατά το ΙΕ΄ Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων, και
τη Γ΄ σύνοδο του Κεντρικού Συµβουλίου της Νεολαίας Π.ΟΜ.Α.Κ.
Το 15ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων και η Γ΄ σύνοδος του Κ.Σ. της
ΝΕ.Π.ΟΜ.Α.Κ., που πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία, από τις 21-24 Αυγούστου 2007.
ΑΦΟΥ ΑΚΟΥΣΕ τις παρεµβάσεις των συνέδρων αναφορικά µε τα προβλήµατα που
απασχολούν τους Κύπριους Απόδηµους και τις οργανώσεις τους κατέληξε στα παρακάτω
συµπεράσµατα και διαπιστώσεις, τα οποία ΥΠΟΒΑΛΕΙ προς την Κυπριακή Κυβέρνηση
για να προωθηθεί η επίλυση τους:
1.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
1.1.
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ και ΖΗΤΑ την εφαρµογή της διακηρυχθείσας πρόθεσης της
Κυπριακής Κυβέρνησης να προχωρήσει σε µέτρα αναβάθµισης, πλήρους στελέχωσης
και ουσιαστικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας Αποδήµων, ώστε να αποτελέσει τον
αποτελεσµατικό µηχανισµό σύνδεσης των Αποδήµων µε την Κυπριακή Πολιτεία.
1.2.
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόθεση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην ενίσχυση των
δραστηριοτήτων των αποδηµικών οργανώσεων, ιδιαίτερα βασισµένη στην ιδέα της
ενίσχυσης τους βάση συγκεκριµένων προγραµµάτων.
1.3.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στην Υπηρεσία Αποδήµων και το Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών
να συνεχίσει την περαιτέρω αναβάθµιση του περιοδικού των Αποδήµων (Η Κύπρος µας)
ώστε πιο αποτελεσµατικά να αποτελέσει βήµα προβολής των παροικιών και των
κινηµάτων τους. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την επανέκδοση του «Εγκολπίου Αποδήµων» και την
ανανέωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Αποδήµων. Ακόµα ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στους
παραπάνω και το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, να βοηθήσουν µε διάφορους
τρόπους την οργάνωση της διαφώτισης και ενηµέρωσης στον τόπο δράσης των
παροικιών.
1.4.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ µε τη βοήθεια της Υπηρεσίας Αποδήµων και του Οργανισµού
Νεολαίας Κύπρου, να οργανωθεί η παρουσία και η διασύνδεση των παροικιακών
κινηµάτων µέσω του διαδικτύου.
1.5.
ΖΗΤΑ τη διοργάνωση µέσω της Υπηρεσίας Αποδήµων και της ΠΟΜΑΚ τη
διοργάνωση της διενέργειας της Παγκόσµιας απογραφής Αποδήµων Κυπρίων.
1.6.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την παροχή βοήθειας στην προσπάθεια των ΠΟΜΑΚ, ΝΕΠΟΜΑΚ
και ΠΣΕΚΑ να αναπτύξουν σχέσεις µε διεθνείς οργανισµούς και µη Κυβερνητικές
Οργανώσεις και να ενισχυθούν οι προσπάθειες της Επιτροπής ∆ιεθνών Σχέσεων που
σύνεστησε το συνέδριο. Επίσης να ενισχυθούν οι προσπάθειες για προώθηση των
πρωτοβουλιών της Επιτροπής Επαναπροσέγγισης και της Συµβουλευτικής Επιτροπής
Επιστηµόνων, Εµπειρογνωµόνων και Επιχειρηµατιών που σύνεστησε το Συνέδριο.
1.7.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ τη καθιέρωση του θεσµού ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΥΠΡΟΥ – CYPRUS
WEEK σε όλες τις περιφέρειες της ΠΟΜΑΚ, και ζητά την αποτελεσµατική ενίσχυση τους.
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2.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ
2.1.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι είναι επιτακτική η λήψη περαιτέρω µέτρων για την επίλυση
προβληµάτων που θα βοηθήσουν την οµαλή επανένταξη των παλιννοστούντων στην
Κυπριακή Κοινωνία (όπως: ειδικά δικαιώµατα των προσφύγων, θέµατα υγείας, µεταφορά
ασφαλιστικών δικαιωµάτων, παιδεία, γλώσσα, ειδικά µέτρα για οµαλή ένταξη των
παιδιών στην Κυπριακή κοινωνία, κίνητρα για νέους επιστήµονες, κτλ).
3.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
3.1.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ την ανάγκη επίλυσης ζητηµάτων που σχετίζονται µε την
παροχή της δυνατότητας εκµάθησης γλώσσας και γενικότερα της Παιδείας µε Κυπριακό
περιεχόµενο (ιστορία, γεωγραφία, πολιτισµό), ιδιαίτερα σε παροικίες µε ξενόφωνα
περιβάλλοντα (συνεργασία µε Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου και το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων της Ελλάδας, µαζί µε τους κατά χώρα
ανάλογους εκπαιδευτικούς φορείς.
3.2.
ΘΕΩΡΕΙ αναγκαία την επίλυση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τα προβλήµατα
των παροικιακών σχολείων στη Βρετανία (αριθµητική αύξηση των εκπαιδευτικών
αποστολών, επαναφορά του επιδόµατος εκπατρισµού των εκπαιδευτικών, έγκαιρη
αποστολή εκπαιδευτικού υλικού, επιµόρφωση εκπαιδευτικών, δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση
στην επιµόρφωση και συγγραφή βιβλίων που ειδικά θα απευθύνονται στη 2η και 3η γενιά
αποδήµων και θα λαµβάνει υπόψη ότι η διδασκαλία της γλώσσας γίνεται σε άτοµο που η
Ελληνική είναι δεύτερη γλώσσα, κ.ά.), στην Αυστραλία (αποστολή συντονιστή
εκπαίδευσης, κ.ά.)
3.3.
ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη ενίσχυσης προγραµµάτων εκµάθησης της Ελληνικής
γλώσσας για τη 2η και 3η γενιά αποδήµων, µε ειδικές προς τούτο πρωτοβουλίες του ΡΙΚ,
του Πανεπιστηµίου Κύπρου, του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου, της Υπηρεσίας Αποδήµων.
3.4.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ την ανάγκη επίλυσης ζητηµάτων που σχετίζονται µε τις
εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ Ελλάδας και Κύπρου, των παιδιών των
αποδήµων.
3.5.
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη εξέτασης του ζητήµατος της κατάργησης της
επετηρίδας πρόσληψης εκπαιδευτικών, σε σχέση µε τη γενικότερη θεσµοθέτηση σχεδίου
πρόσληψης προσωπικού στο ∆ηµόσιο, κατά τρόπο ο οποίος να λαµβάνει υπόψη και τις
ιδιαίτερες συνθήκες των απόδηµων Κυπρίων.
3.6.
ΖΗΤΑ την επίλυση ζητηµάτων που αφορούν αναγνώριση πτυχίων αποφοίτων
επιστηµόνων, µε την αποτελεσµατική λειτουργία του κρατικού φορέα αναγνώρισης
πτυχίων εξωτερικού (ΚΥΣΑΤΣ).
3.7.
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη λήψης µέτρων (ανάµεσα τους µε τη συστηµατική
αποστολή πολιτιστικών συγκροτηµάτων) για προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς ως µέσου διασύνδεσης µε την Κύπρο, προσέλκυσης ιδιαίτερα των παιδιών
της 2ης και 3ης γενιάς αποδήµων, και γενικότερα υποβοήθησης του αγώνα για την Κύπρο.
3.8.
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλίων των αποδηµικών
οργανώσεων, µέσω της ΟΥΝΕΣΚΟ, Ε.Ε. και του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη
διάσωση και επισκευή των πολιτιστικών και θρησκευτικών µας µνηµείων στα κατεχόµενα.
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4.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Καλεί το νέο Κεντρικό Συµβούλιο της Π.ΟΜ.Α.Κ., να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα
και να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες, που απαιτούνται προς
την
κατεύθυνση
των Κυπριακών αρχών, για την προώθηση των παρακάτω
ζητηµάτων που απασχολούν την Κυπριακή οµογένεια, δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην
δηµιουργία συνθηκών ισότιµης συµπεριφοράς και µέτρων προς τους απόδηµους
ως Κυπρίων πολιτών :
4.1.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ την ανάγκη επίλυσης των ζητηµάτων που αφορούν την
αποτελεσµατική µεταφορά ασφαλιστικών δικαιωµάτων µεταξύ Κύπρου και παροικιών
ιδιαίτερα εκτός Ε.Ε. µε της σύναψη διακρατικών συµφωνιών, την παροχή κοινωνικής
σύνταξης σε απόδηµες κύπριες γυναίκες και άλλες κατηγορίες απόρων απόδηµων
κυπρίων.
4.2.
ΖΗΤΑ τη δηµιουργία σχήµατος εθελοντικής συµµετοχής στο Ταµείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για απόδηµους Κυπρίους ώστε να µπορούν κατά τον
επαναπατρισµό τους να έχουν ασφάλιση ή σύνταξη. Ιδιαίτερα ΖΗΤΑ να µη ισχύσει για
τους απόδηµους από την Αφρική η προϋπόθεση του ενός χρόνου εργασίας.
4.3.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ την ανάγκη ισότιµης µεταχείρισης σε θέµατα που σχετίζονται µε
προβλήµατα απόδηµων εκτοπισµένων Κυπρίων κυρίως µε την επέκταση των
δικαιωµάτων που παρέχονται στους προσφυγές στην Κύπρο και στους απόδηµους.
(Ιδιαίτερα όπως παροχή ίσης δυνατότητας λήψης δανείων και άλλων παροχών µε
υποθήκευση της κατεχόµενης περιουσίας, τη δυνατότητα διατήρησης προσφυγικής
κατοικίας, κ.ά.) και ζητά ιδιαίτερα την ανάπτυξη ενός νέου ειδικού σχεδίου επιδότησης
στέγης για τους Κύπριους απόδηµους, το οποίο να τεθεί υπό την εποπτεία του Φορέα
Ισότιµης Κατανοµής Βαρών.
4.4.
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τα ζητήµατα που σχετίζονται µε το δυσανάλογο κόστος
αεροπορικών εισιτηρίων και γενικότερα των ναύλων µεταξύ Κύπρου και παροικιών.
4.5.
ΘΕΩΡΕΙ αναγκαία την παροχή υπηρεσιών υγείας σε Κυπρίους απόδηµους
ιδιαίτερα εκτός Ε.Ε. που επισκέπτονται, και αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας.
4.6.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ τη σηµασία συνέχισης των προσπαθειών των παροικιών
αποδήµων σε συνεργασία µε το Καραϊσκάκειο Ίδρυµα για τη δηµιουργία παγκόσµιου
δικτύου Τραπεζών Μυελού των Οστών και Αιµοπεταλίων.
4.7.
ΘΕΩΡΕΙ επιτακτική την επίλυση ζητηµάτων που προκύπτουν µε τη νέα
πολιτική µη σφράγισης των διαβατηρίων κατά την είσοδο των αποδήµων, οπότε και να
αποδεικνύεται ο επαναπατρισµός σε σχέση µε δικαιώµατα που προκύπτουν (στράτευση,
οικοσκευές κτλ).
4.8.
ΘΕΩΡΕΙ ότι επιβάλλεται η ισότιµη µεταχείριση των αποδήµων ως Κυπρίων
πολιτών σε τέτοια θέµατα όπως η καταβολή ΦΠΑ για νεοαγειρόµενες οικοδοµές, κλπ.

5.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
5.1.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ την ανάγκη διοργάνωσης προγραµµάτων που θα φέρουν την
Απόδηµη Νεολαία κοντά στην Κύπρο (ανταλλαγές, προγράµµατα γνωριµίας µε την
Κύπρο, περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση του προγράµµατος Discover Cyprus,
πανεπιστηµιακές συµφωνίες, κατασκηνώσεις, σύνδεση µε το διαδίκτυο. Κατάργηση της
απαίτησης άδειας εξόδου για παιδιά αποδήµων ηλικίας 14-21, κτλ) ιδιαίτερα σε
συνεργασία της ΝΕΠΟΜΑΚ και του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου ΟΝΕΚ).
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6.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ
6.1.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ την ανάγκη χρησιµοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας
που προσφέρει το διαδίκτυο (INTERNET) και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη
επανασχεδιασµού και αναβάθµισης των ιστοσελίδων των ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ και
Οµοσπονδιών και της µεταξύ τους διασύνδεσης.
6.2.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ την ανάγκη πλήρους αµφίδροµης κάλυψης των παροικιών
µέσω δορυφορικών εκποµπών και άλλων µέσων του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ΡΙΚ.
6.3.
ΘΕΩΡΕΙ επιτακτική την ποιοτική βελτίωση και αναβάθµιση των
προγραµµάτων και εκποµπών καθώς και την προβολή εκπαιδευτικών προγραµµάτων για
τη 2η και 3η γενιά αποδήµων.
6.4.
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη να εξεταστεί και να χρησιµοποιηθεί στην
προσπάθεια επικοινωνίας Κύπρου και Παροικιών το δορυφορικό πρόγραµµα HellasSat
και να επεκταθεί µέσω πλέγµατος συνεργασιών µε άλλους δορυφόρους η προβολή των
κυπριακών προγραµµάτων στην Αµερική, Αυστραλία και Αφρική.
6.5.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ την ανάγκη επέκτασης όλων των Κυπριακών εφηµερίδων στο
διαδίκτυο που θα υποβοηθήσει στην πληρέστερη ενηµέρωση των αποδήµων και θα
εξασφαλίζει την πολυφωνία.

7.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ
7.1.
ΘΕΩΡΕΙ απαραίτητη την ανάγκη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία του τόπου,
να εξετάσει άµεσα την παροχή δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους απόδηµους
πού έχουν την Κυπριακή ιθαγένεια, στα πλαίσια της πολιτικής ισότητας που πρέπει να
ακολουθεί απέναντι στους πολίτες της η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, καθώς και τη δυνατότητα
άσκησης του δικαιώµατος αυτού στις διπλωµατικές αποστολές της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, υιοθετώντας παράλληλα την πρακτική για όσους θα ασκουν το εκλογικο
δικαίωµα στο εξωτερικό, της ισοσταθµισµένης ψήφου, όπως έχουν ήδη κάνει χώρες
όπως η Ιταλία, η Γαλλία ή ετοιµάζεται να κάνει η Ελλάδα.
7.2.
ΘΕΩΡΕΙ επιβεβληµένη ιδιαίτερα τη λήψη µέτρων διασφάλισης της συµµετοχής
των απόδηµων που έχουν κυπριακή ιθαγένεια στην ενδεχόµενη διεξαγωγή νέου
δηµοψηφίσµατος που θα διενεργηθεί για τη λύση του κυπριακού.
7.3
ΘΕΩΡΕΙ απαραίτητη την άµεση επίλυση των ζητηµάτων παροχής εκλογικών
δικαιωµάτων για τις Ευρωεκλογές, (όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία) στους
απόδηµους µε κυπριακή ιθαγένεια που ζουν στις χώρες της Ε.Ε.
Τέλος ΚΑΛΕΙ το νεοεκλεγµένο Κεντρικό Συµβούλιο της ΠΟΜΑΚ και το Προεδρείο του να
εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για την επίλυση των παραπάνω ζητηµάτων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συστήσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ η οποία σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα παρακολουθεί την
πρόοδο της υλοποίησης τους. Για το σκοπό αυτό και σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία
Αποδήµων επιβάλλεται να διοργανώνονται συναντήσεις µε όλες τις εµπλεκόµενες
κρατικές αρχές και φορείς.

