ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 8ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Ο.Κ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΗΜΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ο.Κ.Ο.Ε.
Η Νεολαία της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
(Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε.) συνήλθε στο 8ο Συνέδριο της στην Αθήνα στις 07-08
Μαΐου 2016, και συζήτησε διεξοδικά για τα προβλήµατα που αφορούν στην
Νεολαία και τη δραστηριότητα της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ του 8ου Συνεδρίου της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.:
ΚΑΤΑΛΗΞΑΜΕ στην καταγραφή των παρακάτω θεµάτων, τα οποία
απασχολούν τους Κύπριους νέους στην Ελλάδα, καθώς και τα Σωµατεία τους
και εξουσιοδοτούµε το νέο Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε., να εργαστεί για την
προώθηση αυτών, εξαντλώντας προς κάθε κατεύθυνση όλα τα µέσα και
διαδικασίες.

Α) Γενικές κατευθύνσεις δράσης
Το νέο Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία µε το Κ.Σ της Ο.Κ.Ο.Ε.,
 Να πραγµατοποιήσει εκδηλώσεις προβολής του Κυπριακού
προβλήµατος. Να συνεχίσει το συντονισµό µε τα Σωµατεία-µέλη και
Ελλαδικούς φορείς για διοργάνωση εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων
πανελλαδικής εµβέλειας, κατά τη διάρκεια των επετείων της 1ης
Απρίλη (αντιαποικιακός αγώνας), 1ης Οκτωβρίου (ηµέρα Κυπριακής
Ανεξαρτησίας) – παράλληλα µε την διοργάνωση και συµµετοχή στην
ετήσια Γιορτή των εν Κύπρω ∆ιαλάµψαντων Αγίων (πρώτη βδοµάδα
του Οκτωβρίου), και των θλιβερών επετείων της 15ης-20ης Ιουλίου
1974 (Πραξικόπηµα, Εισβολή-Κατοχή), 15ης Νοεµβρίου 1983
(ανακήρυξη ψευδοκράτους) ή σε περιόδους αιχµής του Κυπριακού
(προσφυγή στον Ο.Η.Ε., συζητήσεις για επίλυση του Κυπριακού, κ.ά.).
 Σε συνεργασία µε την Π.ΟΜ.Α.Κ., ΝΕ.Π.ΟΜ.Α.Κ., και Π.Σ.Ε.Κ.Α. να
συµβάλει στην προβολή του Κυπριακού διεθνώς.
 Σε συνεργασία µε τους κατά τόπους Κυπριακούς Φοιτητικούς
Συλλόγους, να συµβάλει στη ενηµέρωση µε ελληνικά σωµατεία και
φορείς στα πλαίσια της προβολής της Κύπρου και του Κυπριακού
προβλήµατος στην ελληνική κοινωνία.
 Να συνεχίσει τη συνεργασία µε τις αποδηµικές οργανώσεις των
Τουρκοκυπρίων στην Ευρώπη µε στόχο την από κοινού δράση για την
επίτευξη της επανένωσης και οριστικής επίλυσης του Κυπριακού. Στη
βάση αυτή θα επιδιώκει την ενεργό συµµετοχή της στην «Πλατφόρµα
Ενωµένη Κύπρος» που λειτουργεί ως δικοινοτική πλατφόρµα
αποδήµων.
 Να οργανώσει διάφορες πολιτιστικές- αθλητικές εκδηλώσεις. Να
συµβάλλει στην προβολή και προώθηση του Παραδοσιακού
Κυπριακού Πολιτισµού. Ακόµα να επιδιώξει προς αυτή την κατεύθυνση
συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού (ΚΟΑ) και άλλους
αντίστοιχους φορείς στον τοµέα του πολιτισµού.
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 Σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς της Ελλάδας
(Γ.Γ.Ν.Γ.) και τον Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) να συµβάλει
στη δηµιουργία προγραµµάτων από τους δύο φορείς για την απόδηµη
Νεολαία.
 Να προωθήσει την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει
σήµερα η απόδηµη Κυπριακή νεολαία στην Ελλάδα.
 Σε συνεργασία µε την Π.ΟΜ.Α.Κ. και τη NE.Π.OM.A.K. να συµβάλει
στην επίλυση των προβληµάτων της απόδηµης Νεολαίας που
σχετίζονται µε την Κυπριακή κυβέρνηση.
 Να βαθύνει και να αναπτύξει συνεργασία µε τη ΝΕ.Π.ΟΜ.Α.Κ. ιδιαίτερα
κατά το επικείµενο συνέδριο τον Ιούλιο 2016, στη Λευκωσία, και τη
σύνοδο του ΚΣ της ΝΕΠΟΜΑΚ τον Ιούλιο-Αύγουστο 2017, και να
συνδεθεί µε τα ∆ίκτυα Νεολαίας του Σ.Α.Ε.,
 Να αναβαθµίζει συνεχώς την ιστοσελίδα της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και τις
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook µε στόχο να τις διατηρεί
ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο επαφής και επικοινωνίας µε την
απόδηµη κυπριακή νεολαία στην Ελλάδα και παγκόσµια. Να µελετήσει
την έκδοση και διάδοση διαδικτυακού ενηµερωτικού newsletter.
 Να αναζητήσει και να αξιοποιήσει προγράµµατα και δράσεις που
αφορούν την απόδηµη νέα γενιά.
 Να δώσει έµφαση σε προγράµµατα που αφορούν στη γνωριµία της
Απόδηµης Νεολαίας ιδιαίτερα της δεύτερης και τρίτης γενιάς µε την
ιδιαίτερη πατρίδα (ανταλλαγές, προγράµµατα γνωριµίας µε την
Κύπρο, περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση του προγράµµατος
NEPOMAK Discover Cyprus Program (NDCP), πανεπιστηµιακές
συµφωνίες, κατασκηνώσεις, διαδικτυακές πρωτοβουλίες.
 Να συνεχίσει και να εµβαθύνει στο φιλόδοξο πρόγραµµα γνωριµίας
της απόδηµης γεννιάς µε την Κυπριακή ∆ιάλεκτο, και να
επαναληθφούν σχετικές εκδηλώσεις.
 Να επιδιωχθεί η συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ
στα πλαίσια του θεσµού του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου µε σειρά
διαλέξεων που θα ενδιαφέρουν την Παροικία. Σε συνεργασία µε το
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Κύπρου να επιδιωχθεί η συµµετοχή µας στα
υπό δηµιουργία εξειδικευµένα προγράµµατα distant learning για την
επιµόρφωση στελεχών του αποδηµικού κινήµατος.
 Να εξακολουθήσει η συµµετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες, όπως
αιµοδοσία – δηµιουργίας τραπεζας αίµατος, περιβαλλοντικά θέµατα
(όπως η συµµετοχή στο θεσµό Let’s Do It Greece) και να αναληφθούν
νέες σχετικές πρωτοβουλίες.
 Σε συνεργασία µε τα κατά τόπους σωµατεία-µέλη να συµµετέχει και να
συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτιστικών (χορευτικό, µουσικό,
θεατρικό, ζωγραφική, φωτογραφία, σύγχρονο χορό, κ.ά.) και
αθλητικών οµάδων. Να συνεχιστεί ο θεσµός στην Πάτρα «Χορεύουµε
για την Κύπρο» και να επιδιωχθεί να γίνουν Φεστιβαλ χορευτικών
συγκροτηµάτων, διαγωνισµοί φωτογραφίας, καλλιτεχνικές εκθέσεις,
συναυλίες µε και για Κύπριους καλλιτέχνες στην Ελλάδα, µουσικές
βραδιές, µαζική συµµετοχή στο προτεινόµενο Φεστιβαλ Κυπριακού
Πολιτισµού και Προϊόντων και καθιέρωση του.
 Να συµµετέχει σε προσπάθειες αδελφοποίησης θεσµών Κύπρου και
Ελλάδας.
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 Να ζητήσει να παρασχεθεί από την Κυπριακή πολιτεία για τον
επαναπατρισµό εκείνων των αποδήµων και ατόµων β’ γενιάς που το
επιθυµούν που είναι προσφυγικής καταγωγής, ιδιαίτερα εκείνων που
πλήττονται από τη σηµερινή οικονοµική κρίση στην Ελλάδα.
Β) Προβλήµατα που αντιµετωπίζει η απόδηµη Νεολαία στην Ελλάδα
ΚΑΛΟΥΝ το νέο Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. να πάρει, σε συνεργασία µε
την Ο.Κ.Ο.Ε. και τα Σωµατεία-µέλη, όλα τα απαραίτητα µέτρα και να
αναπτύξει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες, που απαιτούνται
προς την κατεύθυνση των Ελλαδικών και Κυπριακών αρχών, για την
προώθηση των παρακάτω ζητηµάτων που απασχολούν την Κυπριακή
απόδηµη Νεολαία στην Ελλάδα:
• επίλυση επιµέρους ζητηµάτων (τη σύντµηση των χρονοβόρων
διαδικασιών που απαιτούνται) για την απόκτηση Ελληνικής
ιθαγένειας από όσους Κύπριους είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα και το επιθυµούν,
• διευκόλυνση σε παιδιά Κυπρίων της Ελλάδας για συµµετοχή τους σε
παιδικές κατασκηνώσεις / εκδροµές στην Κύπρο,
• επίλυση του ζητήµατος που σχετίζεται µε το δυσανάλογο κόστος
αεροπορικών εισιτηρίων µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Να γίνουν
προσπάθειες για µείωση του στο 50% του κανονικού εισιτηρίου,
• επίλυση ζητηµάτων, που αφορούν την αµοιβαία αναγνώριση
πτυχίων αποφοίτων επιστηµόνων Κύπρου, Ελλάδας και Ευρώπης,
την αποτελεσµατική λειτουργία του Κυπριακού Κρατικού φορέα
αναγνώρισης πτυχίων εξωτερικού (ΚΥΣΑΤΣ), την ανεργία απόφοιτων
επιστηµόνων,
• δηµιουργία θέσεων για απόδηµους οµογενείς στα Κυπριακά
Πανεπιστήµια κατά τα πρότυπα της Ελλάδας
• τη θεσµική κατοχύρωση µηχανισµών για την επίλυση των ζητηµάτων
των αποδήµων, στις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενεία, στην
Υπηρεσία Αποδήµων, και µε την προ πολλού υποσχεθείσα
Υποεπιτροπή για τους Απόδηµους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, µε
την ίδρυση ΚΕΠ Αποδήµων, κ.ά.
• επίλυση του αιτήµατος παροχής δικαιώµατος ψήφου στις
Προεδρικές και Βουλευτικές εκλογές και τα ∆ηµοψηφίσµατα, σε όλες τις
κατηγορίες των Κυπρίων µεταναστών, στα πλαίσια της ισότητας
πολιτών µε Κυπριακή Ιθαγένεια, καθώς και τη δυνατότητα άσκησης του
δικαιώµατος αυτού στις διπλωµατικές αποστολές της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
• δηµιουργία συνθηκών ισότιµης συµπεριφοράς και µέτρων προς
τους απόδηµους ως Κυπρίων πολιτών, και ιδιαίτερα 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 (όπως
παροχή ίσης δυνατότητας λήψης στεγαστικών ή σπουδαστικών
δανείων και άλλων παροχών µε υποθήκευση της κατεχόµενης
περιουσίας, τη δυνατότητα διατήρησης προσφυγικής κατοικίας, κ.ά.)
Έγκριση στα πλαίσια του Φορέα Ισότιµης Κατανοµής ενός νέου ειδικού
σχεδίου επιδότησης στέγης για τους Κύπριους απόδηµους.
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•

•

την 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,
και άλλους φορείς.
την συµµετοχή της Απόδηµης Νεολαίας σε δραστηριότητες
αλληλοβοήθειας σε απόδηµους Κύπριους που υποφέρουν από τη
σηµερινή οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, µαζί µε την Ο.Κ.Ο.Ε. για
διοργάνωση συναυλιών µε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, διοργάνωση
εθελοντικής αιµοδοσίας, κ.ά.

Η Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. συµπληρώνει δεκατέσσερα χρόνια ύπαρξης,
δεκατέσσερα χρόνια δράσης και παρέµβασης στα τεκταινόµενα που
αφορούν την πατρίδα µας. Αυτά τα δεκατέσσερα χρόνια έχουµε θέσει τις
βάσεις για τη διαµόρφωση της ταυτότητας της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και την
αναγνώριση πιθανών προσανατολισµών που θα µπορούσαν να
εξυπηρετήσουν τους στόχους της.
Θεωρούµε θεµελιώδους σηµασίας για την περαιτέρω δράση µας την ευρεία
συσπείρωση της βάσης της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και την επέκταση σε όλα τα
σωµατεία µέλη της Ο.Κ.Ο.Ε. µε τη θεσµοθέτηση υπεύθυνων Νεολαίας, όπου
δεν είναι δυνατή η δηµιουργία Τµηµάτων Νεολαίας.
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