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Μ
έχρι την ερχόμενη Δευτέρα θα πρέπει 
να απαντήσει το Υπουργείο Οικονομι-
κών στην Επιτροπή Οικονομικών της 
Βουλή για τις τροπολογίες που αποδέ-

χεται στο νομοσχέδιο για τη δημιουργία Ταμείου 
Επενδύσεων (ΕΤΕ), το οποίο θα διαχειρίζεται τα 
τυχόν έσοδα από τους υδρογονάνθρακες στην κυ-
πριακή ΑΟΖ. Το θέμα του Ταμείου Επενδύσεων 
συζητήθηκες εκτάκτως την Δευτέρα στην Επιτροπή, 
όπως είχε αποφασιστεί ύστερα από σύσκεψη των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας την περασμένη εβδομάδα, και συμφω-
νήθηκε να οδηγηθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια 
την Παρασκευή 15 Φεβρουάριου. 
Την ίδια ώρα τα κοινοβουλευτικά κόμματα ζητούν 
να γίνουν προσεκτικοί χειρισμοί για το θέμα, ώστε 
να μην προκληθεί ζημιά ή να υπάρξουν κίνδυνοι 
στο θέμα του Κυπριακού. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί 
εκ μέρους της Επιτροπής να υποδειχθεί στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών ποιος θα μπει ως τρίτο μέλος στην 
Επιτροπή Υπόδειξης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού αντί του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου. 
Επίσης, όπως αναφέρθηκε από τον Ανώτερο Οικο-
νομικό Λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών Πα-
ναγιώτη Τήλλυρο, η μόνη μικρή αλλαγή που έγινε 
στο νομοσχέδιο σε σχέση με την προηγούμενη φορά 
που είχε συζητηθεί το νομοσχέδιο, αφορά το άρθρο 
43/4 που έχει να κάνει με τον τρόπο επενδύσεων του 
ταμείου κατά τη μεταβατική περίοδο. Βουλευτές που 
τοποθετήθηκαν κατά την συνεδρία της Επιτροπής 
Οικονομικών αναφέρθηκαν σε διάφορα θέματα που 

αφορούν το ΕΤΕ, όπως θέματα σύγκρουσης συμφε-
ρόντων, της δυνατότητας ελέγχου από τον Γενικό Ελε-
γκτή, της διάθεσης μέρους των εσόδων για ανάπτυξη 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή για κοινω-
νική πολιτική, τη διασύνδεση με την αποπληρωμή 
του δημοσίου χρέους, τη μισθοδοσία του Γενικού Δι-
ευθυντή, το διορισμό εξωτερικών συμβούλων και θέ-
ματα λογοδοσίας. Μιλώντας μετά από τη συνεδρία της 
Επιτροπής, ο Πρόεδρός της Άγγελος Βότσης, ανέφερε 
ότι η Κυβέρνηση αναλαμβάνει μέχρι την ερχόμενη 
Δευτέρα να απαντήσει επί των τροπολογιών και των 
προβληματισμών των Βουλευτών και σημείωσε ότι τα 
τελικά κείμενα θα οδηγηθούν για ψήφιση την Παρα-
σκευή 15 Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια, ώστε να μην 
υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα για το θέμα ενώ-
πιον της Επιτροπής Οικονομικών. Ο βουλευτής του 
ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ανέφερε ότι έγιναν πολλές 
συζητήσεις στο προηγούμενο διάστημα και σωρεία 
τροπολογιών και σκέψεων για το πώς το Ταμείο θα 
μπορεί να διαχειρίζεται με ορθολογικό τρόπο τα έσο-
δα από τους υδρογονάνθρακες, για να διασφαλίζεται 
ότι αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν για τις επόμενες 
γενιές, για τη δημιουργία υποδομών και όχι για το 
κλείσιμο δημοσιονομικών τρυπών. Πρόσθεσε ότι το 
ΑΚΕΛ δεν έχει αντιληφθεί γιατί θέλει η Κυβέρνηση 
αυτό το νομοσχέδιο να εγκριθεί εσπευσμένα. Από 
πολιτικής άποψης, πρόσθεσε, θα πρέπει να υπάρξει 
ιδιαίτερη προσοχή για να μην προκληθεί ζημιά στο 
εθνικό ζήτημα της Κύπρου. Είπε ακόμα ότι υπάρχουν 
πάρα πολλά ζητήματα που είναι αιωρούμενα για το 
περιεχόμενο του νομοσχεδίου και πρέπει να γίνει 

εντατική δουλειά για να απαντηθούν. Ο Πρόεδρος της 
ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι παρά το γεγο-
νός ότι είναι κατανοητοί οι λόγοι επίσπευσης της ψή-
φισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, χρειάζεται με-
γάλη προσοχή στο τελικό κείμενο, γιατί ενδεχομένως 
να κρύβονται κίνδυνοι. Υπάρχουν, όπως είπε και άλ-
λες πολιτικές προεκτάσεις που συνδέονται με την επί-
λυση του Κυπριακού και θα πρέπει να αποφευχθούν 
λάθη και προχειρότητες του παρελθόντος. Αναφορικά 
με την κάλυψη του δημοσίου χρέους με μέρους των 
εισροών στο Ταμείο, είπε ότι μέσω αυτού πιθανόν να 
μπορεί η εκάστοτε Κυβέρνηση μέσα από ανεξέλεγκτες 
ενδεχομένως δαπάνες να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσι-
μότητα του συγκεκριμένου ταμείου. Ο Πρόεδρος του 
Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώρ-
γος Περδίκης είπε ότι το Κίνημα επιμένει να εισα-
χθούν πρόνοιες ώστε να γίνονται επενδύσεις από το 
Ταμείο για στήριξη της κοινωνικής πολιτικής και των 
ΑΠΕ, σε θέματα διαφάνειας, ασυμβίβαστου και επι-
λογής των μελών του ΔΣ και σε θέματα που αφορούν 
ιδιώτες συμβούλους. Πρόσθεσε ότι υιοθετήθηκαν από 
την Κυβέρνηση ήδη επτά τροπολογίες του Κινήματος 
και εξέφρασε την πεποίθηση ότι με λίγη προσπάθεια 
θα υιοθετηθούν και άλλες τόσες. Εξέφρασε επίσης την 
άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει γρήγορη ψήφιση του 
νομοσχεδίου ώστε να μην μπορούν οι Τ/κ να ισχυρί-
ζονται ότι γίνεται εκμετάλλευση του φυσικού αερίου 
εις βάρος τους. Είπε ακόμα ότι θα ήταν λάθος να υι-
οθετηθεί μονομερώς η σύγκλιση που υπήρξε σε προ-
ηγούμενες συνομιλίες για διαμοιρασμό των κερδών 
από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου.
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Το γραφείο µας εργάζεται µε συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστηµένους πελάτες µας.
Σας εξυπηρετούµε όλη την ηµέρα, όλη την εβδοµάδα, σε όλη την µητροπολιτική περιφέρεια του Σύδνεϋ.
Η 20ετής πείρα µας στο χώρο, µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουµε για τους πελάτες µας τις καλύτερες 

λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι 
ασφαλής και οικονοµικά συµφέρουσα.  
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Παρακολουθείτε από το Ράδιο Γέφυρα
κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ την εκπομπή 

«Όσια και Ιερά της Κρήτης.»
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος σκύβει με σεβασμό στην

παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από τη λήθη
τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και
με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε 

άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε.

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 

ΚΥΠΡΟΣ

Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα η τελική μορφή του 
νομοσχεδίου για το Ταμείο Υδρογονανθράκων

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 

Εµείς τις ξεχωρίζουµε τις µαγνητοφωνούµε
τις προγραµµατίζουµε και τις απολαµβάνετε την 

εποµένη σε συγκεκριµένες ώρες.
ΕéêïóéôåôñÜùñï πρόγραµµα µε ότι συµβαίνει στην

πατρίδα 
Το πρόγραµµα του σταθµού ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσµο µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.platpub.com/

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ

Αδελαϊδα Σύδνεϋ

Βρισβάνη

Χόµπαρτ

Πέρθη

Μελβούρνη

Καµπέρρα

152.325 MHZ

Narrowcast
FM Receiver

tune to 91.00 FM
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Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.
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Δέσμευσή μας είναι η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση του πελάτη, 
η σωστή καθοδήγηση και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με ήθος, 

εχεμύθεια, αξιοπιστία και γνώση του real estate. 
Προτεραιότητά μας είναι να ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες και επιθυμίες σας 

και να προσπαθούμε να τις ικανοποιήσουμε στο έπακρο. 
Η μακρόχρονη πορεία και εμπειρία μας έχει προσφέρει βαθειά γνώση της αγοράς 

και των μυστικών της επιτυχημένης πώλησης και διαπραγματεύσεων 
ώστε να εγγυόμαστε το αποτέλεσμα. 


