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 Αρ. Πρωτ.:5812 

Ειημύπμιε 02/02/2011 

    

 

 

 Προς:    Δηεύζοκζε Ημηκςκηθήξ Ακηίιερεξ ημήμα Β΄ ημο Ρπμονγείμο Ργείαξ  

              θαη Ημηκςκηθήξ Νμιηηηθήξ. 

 
Κοιν:- Ρπμονγό Ργείαξ θαη Ημηκςκηθήξ Νμιηηηθήξ  

           θ. Θμβένδμ Ακηνέα. 

        - Ρθοπμονγό Ργείαξ θαη Ημηκςκηθήξ Νμιηηηθήξ  

           θ. Αεδόκε νήζημ. 

        - Ρθοπμονγό Ργείαξ θαη Ημηκςκηθήξ Νμιηηηθήξ  

           θ. Πημμζίδε Ιηπάιε. 

        - Γπηηνμπή ζύκηαλεξ ηεξ εθεμενίδαξ «Ηηκεηηθή Ακαπενία» 

        - Γπηηνμπή παναθμιμύζεζεξ ακανηήζεςκ ηεξ ηζημζειίδαξ ηεξ Γ.Μ.Η.Α 

 

   

 

ΘΕΜΑ: Γπηπμνήγεζε από ηεκ Ημηκςκηθή Ακηίιερε.  

 

  
Ε Γζκηθή Μμμζπμκδία Ηηκεηηθά Ακαπήνςκ είκαη ημ δεοηενμβάζμημ όνγακμ πμο εθθνάδεη ζεζμηθά 

όιμοξ ημοξ   Ηηκεηηθά Ακαπήνμοξ  ηεξ παηνίδα μαξ 

 Ε εηήζηα ηαθηηθή πνεμαημδόηεζε πμο ιαμβάκεη ε (Γ.Μ.Η.Α) από ηεκ Οοκμμμζπμκδία Αηόμςκ με 

Ακαπενία (Γ.Ο.Α.με Α) δεκ λεπενκά ηηξ 50.000 εονώ εηεζίςξ, πμζό πμο θαιύπηεη:  

- ημοξ μηζζμύξ θαη ηεκ αζθάιηζε δύμ οπαιιήιςκ ηεξ οπμζηενηθηηθήξ Γναμμαηείαξ,  

- ηεκ εηήζηα αμμηβή ημο κμμηθμύ ζομβμύιμο, 

- ηεκ μεκηαία αμμηβή ιμγηζηή, 

- ηεκ αγμνά ημο γναθηθμύ οιηθμύ, 

- ηα θμηκόπνεζηα θαη ημκ Μ.Π.Γ., θαη 

- ηεκ θάιορε ηςκ μδμηπμνηθώκ θαη ηςκ δηακοθηενεύζεςκ ηςκ μειώκ ημο δημηθεηηθμύ ζομβμοιίμο ηα μπμία 

εθπνμζςπμύκ ηεκ Γιιεκηθή πενηθένεηα. Πα Δημηθεηηθά Οομβμύιηα πνέπεη κα γίκμκηαη με βάζε ημ 

θαηαζηαηηθό θάζε μήκα , πναγμαημπμημύκηαη θάζε ηνεηξ ή ηέζζενηξ μήκεξ ιόγς θόζημοξ,  

με απμηέιεζμα, κα μεκ μπμνμύμε κα ζοδεηήζμομε θαη κα απμθαζίζμομε γηα ηα ζμβανά δεηήμαηα πμο 

απαζπμιμύκ ημοξ Ηηκεηηθά Ακαπήνμοξ. 

 

Κάηω από ασηές ηις οικονομικές ζσνθήκες και σποτρεώζεις: 
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- Αδσναηούμε κα ακαπηύλμομε ζημηπεηώδε δνάζε θαη δηα δώζεξ επαθή με ηεξ Μνγακώζεηξ μέιε μαξ μύηε 

κα ζηενίλμομε ημοιάπηζημκ ηα ιεηημονγηθά ημοξ έλμδα. 

- Αδσναηούμε κα πναγμαημπμηήζμομε ηηξ εηήζηεξ γεκηθέξ ζοκειεύζεηξ πμο είκαη θαηαζηαηηθή μαξ 

οπμπνέςζε. 

- Αδσναηούμε κα θάκμομε ζοκακηήζεηξ ηςκ πνμεδνείςκ ηςκ Μνγακώζεςκ μαξ γηα κα πνμβιεμαηηζημύμε 

θαη κα ζομθςκήζμομε από θμηκμύ ζε ζέμαηα πμο μαξ αθμνμύκ. 

- Αδσναηούμε κα ζηενίλμομε ηεκ έθδμζε ηεξ εθεμενίδαξ μαξ «Ηηκεηηθή Ακαπενία» θαη κα ζοκηενήζμομε 

ηεκ ηζημζειίδα ηεξ Μμμζπμκδίαξ. 

- Αδσναηούμε κα μνγακώζμομε εμενίδεξ πμο είκαη ηόζμ απαναίηεηεξ θονίςξ γηα ηα ζέμαηα ογείαξ θαη ηα 

ζμβανά θμηκςκηθά δεηήμαηα πμο μαξ απαζπμιμύκ. 

- Αδσναηούμε κα ζηενίλμομε ζημηπεηςδώξ ηηξ δναζηενηόηεηεξ ζεάηνμο, μμοζηθήξ, πμνμύ με θανόηζη πμο 

οπάνπμοκ θαη αζιεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ζημ λεθίκεμα ημοξ. 

- Αδσναηούμε κα ζηενίλμομε ηηξ μνγακώζεηξ μαξ γηα κα απμθηήζμοκ ζημ δηαδίθηομ ηηξ δηθέξ ημοξ 

ηζημζειίδεξ ή γηα κα έπμοκ ημκ ζημηπεηώδε ελμπιηζμό πνόζβαζεξ ζημ δηαδίθηομ θαη μεπακμνγάκςζεξ 

γναθείμο. 

- Αδσναηούμε κα πναγμαημπμηήζμομε μεηαθηκήζεηξ ηςκ Ηηκεηηθά Ακαπήνςκ γηα ηεκ ζομμεημπή θαη 

παναθμιμύζεζε πμιηηηζηηθώκ θαη πμιηηηζμηθώκ γεγμκόηςκ ή ηεκ πναγμαημπμίεζε εθδνμμώκ με πμηθίια 

εκδηαθένμκηα πμο έπμοκ ηόζμ μεγάιε ακάγθε μη  Ηηκεηηθά Ακάπενμη γηα κα βγμοκ από ημ ζπίηη ημοξ θαη κα 

ζομμεηέπμοκ ζηα θμηκςκηθά δνώμεκα. 

- Αδσναηούμε κα παναθμιμοζήζμομε γεγμκόηα πμο αθμνμύκ ημοξ Ηηκεηηθά Ακαπήνμοξ θαη γίκμκηαη ζε 

άιιεξ πώνεξ ηεξ Γονώπεξ, ακ θαη είμαζηε θαιεζμέκμη. 

- Αδσναηούμε κα θάκμομε δεμημονγηθά ενγαζηήνηα γηα ζημηπεηώδε απαζπόιεζε αηόμςκ με Ηηκεηηθή 

Ακαπενία πμο δεκ έπμοκ δοκαηόηεηεξ γηα άιιε ενγαζία. 

- Αδσναηούμε κα δεμημονγήζμομε δίθηοα θμηκςκηθήξ θνμκηίδαξ θαη ζηήνηλεξ γηα Ηηκεηηθά Ακαπήνμοξ 

πμιίηεξ πμο δμοκ θάης από ζοκζήθεξ ελαζιίςζεξ.  

 

Ννμθεημέκμο κα λεθηκήζμομε κα οιμπμημύμε μένμξ ηςκ οπμπνεώζεςκ μαξ  θαη ηςκ θμηκςκηθώκ δνάζεςκ 

δεηάμε επηπμνήγεζε ύρμοξ 20.000 εονώ από ημ πνόγναμμα Ημηκςκηθήξ Ακηίιερεξ ημο Ρπμονγείμο. 

 

Ιέπνη ηώνα ε Μμμζπμκδίαξ μαξ έπεη πάνεη ζοκμιηθά επηπμνήγεζε 5.000 εονώ θαη μόκμ αοηή γηα όια ηα 

πνόκηα. 

Γιπίδμομε κα ελεηάζεηε ζεηηθά ημ αίηεμα μαξ. 
  

Με εκηίμηζη για ηο Δ.Σ. ηης ΕΟΚΑ 
 

 

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμμαηέας 

Σκόνης Νικόλαος                                 Ζηζόποσλος Δημήηριος 

            
      


