
Eλληνοκύπριοι δικηγόροι 
ενεργώντας εκ µέρους 
Τουρκοκύπριων πελατών 

τους, ασκούν πιέσεις στην κυ-
βέρνηση µε σκοπό να αποδε-
χθεί την πώληση τουρκοκυπρι-
ακών περιουσιών, διαφορετικά 
προειδοποιούν ότι θα προσφύ-
γουν ενώπιον του Ευρωπαϊ-
κού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων για να πετύχουν 
καταδίκη της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας. Η προσφυγή θα είναι 

ανάλογη µε τις προσφυγές που 
καταχώρησαν Ελληνοκύπριοι 
ιδιοκτήτες κατεχόµενων πε-
ριουσιών εναντίον της Τουρ-
κίας για απώλεια χρήσης των 
περιουσιών τους, που είχε ως 
αποτέλεσµα να καταδικαστεί η 
Τουρκία, η οποία εκλήθη να 
καταβάλει αποζηµιώσεις.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
ενηµερώθηκε ήδη για το όλο 
θέµα ο υπουργός Εσωτερικών 
κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ως 

κηδεµόνας τουρκοκυπριακών 
περιουσιών. Σύµφωνα µε τις 
ίδιες πληροφορίες, ο κ. Συλικι-
ώτης θεωρεί ότι πρόκειται για 
συγκαλυµµένο εκβιασµό της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 
ζήτησε γνωµάτευση από τον Γε-
νικό Εισαγγελέα σχετικά µε τον 
χειρισµό του θέµατος. Μέχρι 
τότε η πολιτική σχετικά µε την 
πώληση και χρήση των τουρ-
κοκυπριακών περιουσιών δεν 
διαφοροποιείται.

Tην αποδέσµευση κον-
δυλίου, ύψους 300.000 
ευρώ, για την ανανέωση 

της συµφωνίας ενοικίασης ιδιω-
τικού αεροπλάνου από την εται-
ρεία Netjets UK Ltd που χρησι-
µοποιείται για τη µεταφορά του 
προέδρου της ∆ηµοκρατίας στο 
εξωτερικό αποφάσισε, κατά πλει-
οψηφία, η Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Οικονοµικών. 

Σε δηλώσεις, ύστερα από τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής, η 
οποία εξέτασε διάφορα επιδό-
µατα και αποδεσµεύσεις κονδυ-
λίων, ο πρόεδρος της Επιτροπής 
και βουλευτής του ∆ΗΚΟ Νικό-
λας Παπαδόπουλος είπε ότι «µε 
απόφαση, κατά πλειοψηφία της 
Επιτροπής Οικονοµικών, έχουµε 
αποδεσµεύσει το σχετικό κον-
δύλι για το ιδιωτικό αεροπλάνο 
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας», 

προσθέτοντας ότι για το θέµα δι-
αφώνησαν οι Οικολόγοι και το 
Ευρωπαϊκό Κόµµα. Αναφορικά 
µε την χορηγία, ύψους 1,84 εκα-
τοµµυρίου ευρώ, που αφορά την 
αποδέσµευση του προϋπολογι-
σµού για τους ηµικρατικούς ορ-
γανισµούς που θα καταργηθούν 
µε βάση τους σχεδιασµούς της 
κυβέρνησης, ο κ. Παπαδόπου-
λος είπε ότι «ακούσαµε ότι µόνο 
δύο οργανισµοί προβλέπεται να 

καταργηθούν το 2012, το Συµ-
βούλιο Πατατών και το Συµβού-
λιο Ελαιοκοµικών Προϊόντων» 
και πρόσθεσε ότι «το Συµβούλιο 
Αµπελοοινικών Προϊόντων και ο 
Οργανισµός Γαλακτοβιοµηχανι-
κών Προϊόντων θα συνεχίσουν 
γιατί σε αυτό το στάδιο δεν έχει 
πρόθεση η κυβέρνηση να τους 
καταργήσει σε αντίθεση µε το τι 
είχε δηλώσει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή».

Συνέρχεται αύριο, Πέµπτη, το Εθνικό Συµ-
βούλιο, υπό την προεδρία του προέδρου της 
∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρη Χριστόφια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η συνεδρία 
θα αρχίσει στις 10:00 (σ.σ. ώρα Κύπρου), στο 
Προεδρικό Μέγαρο.
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Δικηγόροι απειλούν με προσφυγές στο ΕΔΑΔ 
για περιουσίες Τ/κ στις ελεύθερες περιοχές

Συνέρχεται αύριο 
το Εθνικό Συμβούλιο

Κονδύλι 300.000 ευρώ 
για το… τζετ του προέδρου 

ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Οι δικηγόροι ασκούν πιέσεις 
στην κυβέρνηση µε σκοπό να αποδεχθεί 

την πώληση τ/κ περιουσιών, διαφορετικά 
προειδοποιούν µε προσφυγή στο Ε∆Α∆.




