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Εξωτερικοί εµπειρογνώµονες θα βοηθήσουν 
στις έρευνες για την Οικονοµία 

Την εκστρατεία προώθησης κυπριακών γε-
ωργικών προϊόντων, υπό τον τίτλο «Σκέφτο-
µαι κυπριακά - Αγοράζω τοπικά πιστοποιηµένα 
προϊόντα» και µε σύνθηµα «Στηρίζουµε τη γε-
ωργία µας, για µια νέα αρχή στην ανάπτυξη της 
οικονοµίας», εγκαινίασαν σήµερα οι αγροτικές 
οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα 
Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός.

Σε δηµοσιογραφική διάσκεψη, οι αγροτικές 
οργανώσεις κάλεσαν τους Κύπριους κατανα-
λωτές να υποστηρίξουν τα κυπριακά γεωργικά 
προϊόντα για επανεκκίνηση της οικονοµίας, δι-

αµηνύοντας ταυτόχρονα ότι οι τιµές των κυπρι-
ακών προϊόντων είναι πολύ καλύτερες από τις 
τιµές των εισαγόµενων.

Με αφορµή την προσπάθεια για αντιµετώπι-
ση της οικονοµικής κρίσης και των επιπτώσεων 
από τις αποφάσεις του Eurogroup, το αγροτικό 
κίνηµα έχει αναλάβει την υλοποίηση ορισµέ-
νων άµεσων πρωτοβουλιών, που επιδιώκουν 
να στείλουν το µήνυµα στην κοινωνία ότι η 
αγροτική οικονοµία και η ύπαιθρος αποτελούν 
ένα από τους βασικούς πυλώνες αντιµετώπισης 
της κρίσης.

Πλήρη υποστήριξη για την παροχή οικονοµι-
κής συνδροµής για τις συνεχιζόµενες ανακρίσεις 
σε σχέση µε την κατάσταση της οικονοµίας, έδω-
σε σήµερα ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης στον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα 
Κληρίδη και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκκο 
Ερωτοκρίτου. Γενικός και Βοηθός Εισαγγελέας 
συναντήθηκαν µε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στις 
1230 στο Προεδρικό Μέγαρο. Η συνάντηση τους 
διήρκησε πέραν της µιας ώρας και δεν ήταν στην 
ηµερήσια ατζέντα του Προέδρου.

Ο κ. Κληρίδης εξερχόµενος από το Προεδρι-
κό είπε ότι θα επιλεγεί από το εξωτερικό Οίκος 
Εµπειρογνωµόνων επί επιστηµονικής βάσεως - 
οι οποίοι ασχολούνται µε τις διερευνήσεις αυτού 
του είδους των υποθέσεων - που θα βοηθήσουν 
τους ποινικές ανακριτές στο έργο που διεξάγουν.

Είχαµε µια σειρά από θέµατα, είπε ο Γενικός 
Εισαγγελέας στους δηµοσιογράφους, τα οποία 
είτε είχαµε εγείρει εµείς ως Νοµική Υπηρεσία 
για να συζητηθούν µε τον Πρόεδρο είτε ο ίδιος ο 
Πρόεδρος ήθελε να τα εγείρει µαζί µας. «Τα συ-
ζητήσαµε, βρήκαµε διευθετήσεις και λύσεις για τα 
περισσότερα», σηµείωσε.

Εκείνο που µπορούµε να πούµε, συνέχισε, εί-
ναι στο πιο συγκεκριµένο, εξειδικευµένο θέµα 
της παροχής οικονοµικής συνδροµής για τις συ-
νεχιζόµενες ανακρίσεις σε σχέση µε την κατάστα-
ση της οικονοµίας. «Υποβάλλαµε το αίτηµα µας 
απευθείας στον Πρόεδρο και πρέπει να σας πω 
ότι βρήκαµε πλήρη υποστήριξη», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει αν προχωρούν κανονι-
κά οι έρευνες και ότι διαβίβασε το πόρισµα ήδη 
στους ποινικούς ανακριτές, είπε πως «συνεχίζο-

νται µε έντονο ρυθµό οι ανακρίσεις. Επειδή όµως 
κρίθηκε και πολύ σωστά από τους ανακριτές ότι 
απαιτείται η εξειδικευµένη βοήθεια επιστηµονι-
κής φύσεως από εµπειρογνώµονες προσπαθούµε 
να την εξασφαλίσουµε µε εξίσου ταχύ ρυθµό».

Σε ερώτηση αν έλαβαν πράσινο φως από τον 
Πρόεδρο για να δοθεί οικονοµική ενίσχυση ώστε 
να έρθουν αυτοί οι εµπειρογνώµονες’, ο κ. Κλη-
ρίδης απάντησε πως «το αίτηµα µας έτυχε πλή-
ρους αποδοχής από τον Πρόεδρο».

Σε άλλη ερώτηση για τους τοµείς που θα ζη-
τηθεί τεχνοκρατική υποστήριξη είπε πως «αυτό 
είναι θέµα των ανακριτών περισσότερο. Στους 
εξειδικευµένους τοµείς που κρίνουν ότι χρειάζο-
νται βοήθεια, θα παρασχεθεί αυτή η βοήθεια από 
τους εµπειρογνώµονες»

Το πρώτο στάδιο, είπε, ερωτηθείς αν οι εµπει-
ρογνώµονες θα στελεχώσουν άµεσα τα κλιµάκια 
των ερευνητών, «είναι η επιλογή των σωστών 
εµπειρογνωµόνων, οι οποίοι πράγµατι µπορούν 
να παράσχουν την αναγκαία βοήθεια και το δεύ-
τερο στάδιο είναι η έναρξη της παροχής αυτής της 
βοήθειας».

Σε ερώτηση ποιος θα είναι ο αριθµός των 
εµπειρογνωµόνων, είπε πως «νοµίζω είναι πιο 
ορθό να µιλούµε για ένα Οίκο, ο οποίος θα κα-
θοδηγεί τους ανακριτές».

Πρόκειται, διευκρίνισε, για Οίκο εµπειρο-
γνωµόνων επί επιστηµονικής βάσεως, οι οποί-
οι ασχολούνται µε τις διερευνήσεις αυτού του 
είδους των υποθέσεων. Μάλλον, σηµείωσε, θα 
είναι από το εξωτερικό και θα επιλεγεί µέσα από 
συστάσεις τις οποίες παίρνουµε και πληροφορίες 
από διάφορους.

«Σκέφτομαι κυπριακά - Αγοράζω 
τοπικά πιστοποιημένα προϊόντα»




