
1571 

 

 

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ B΄ 

Συνεδρίαση 18ης Απριλίου 2013 

Ώρα έναρξης: 4.35 μ.μ. 

Αρ. 29 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Γ. ΟΜΗΡΟΥ) 

 Καλό σας απόγευμα.   

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ το γραμματέα να διαπιστώσει 
αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(Κ. ΚΩΣΤΑ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Την 21
η
 Απριλίου συμπληρώνονται σαράντα έξι χρόνια από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών στην 

Ελλάδα, με το οποίο επιβλήθηκε το δικτατορικό καθεστώς της χούντας.  Από το 1967 και για επτά ολόκληρα 
χρόνια η σπουδαιότερη κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού, η δημοκρατία, λαβώθηκε ανεπανόρθωτα, η 
ελληνική ιστορία έγραψε μαύρες σελίδες, ο σκοταδισμός, ο ολοκληρωτισμός και η καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημάδεψαν τη ζωή του ελληνικού λαού, χαράσσοντας πληγές στη μνήμη του, που 
μέχρι σήμερα παραμένουν ανοιχτές. 

 Ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε πληρώνοντας ακριβά το τίμημα.  Εκατοντάδες τα θύματα αδίστακτων 
βασανισμών, παράνομων φυλακίσεων κι εξοριών, απάνθρωπων δολοφονιών.  Η κορυφαία ηρωική εξέγερση 
του Πολυτεχνείου προμήνυε και το τέλος της στυγερής επταετίας.  Ένα τέλος το οποίο ήταν πιο τραγικό και πιο 
αιματοβαμμένο, καθώς θυματοποίησε μαζί με τον ελληνικό λαό και την ίδια την Κύπρο, η οποία μέχρι σήμερα 
εξακολουθεί να πληρώνει την προδοσία που οδήγησε στην τουρκική εισβολή.  

 Ευρισκόμενοι στη δίνη της οικονομικής κρίσης, που οδηγεί το λαό μας σε συνθήκες ανέχειας, ανεργίας 
και αποστέρησης κοινωνικών δικαιωμάτων, ως Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
δηλώνουμε το παρών μας κι έτοιμοι να περισώσουμε τη σπουδαιότερη κληρονομιά μας, τη δημοκρατία, την 
κοινωνική προκοπή και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Σήμερα καλούμαστε να κάνουμε αναφορά σε ένα άλλο τραγικό ιστορικό γεγονός.  Η Βουλή των 
Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καθιερώσει ομόφωνα την 24

η
 Απριλίου ως Εθνική Ημέρα 

Μνήμης της Γενοκτονίας του Αρμενικού Έθνους και έχει εγκρίνει σχετικά ψηφίσματα.  Συμπληρώνονται 
ενενήντα οκτώ χρόνια από τη μέρα που η ηγεσία της αρμενικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης 
φυλακίστηκε και εκατοντάδες Αρμένιοι της Πόλης απαγχονίστηκαν, ένα τραγικό ιστορικό γεγονός που 
συνεχίστηκε με την ολοκλήρωση του στυγερού σχεδίου των Νεότουρκων για εξόντωση του αρμενικού έθνους.  
Ενός σχεδίου που οδήγησε βάναυσα και βασανιστικά στη σφαγή ενάμισι εκατομμυρίου Αρμενίων. 

 Παρά την άρνηση της Τουρκίας να παραδεχτεί την ύπαρξη γενοκτονίας και τους ισχυρισμούς της για ένα 
βίαιο εκτοπισμό του αρμενικού πληθυσμού, παρά την ατολμία για παγκόσμια και καθολική αναγνώριση και 
καταδίκη της, χωρίς αμφιβολία, η γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
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αποτρόπαια εγκλήματα της σύγχρονης ιστορίας.  Η Τουρκία πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσει και να 
παραδεχθεί το έγκλημά της. 

 Μνημονεύοντας το απάνθρωπο αυτό ιστορικό γεγονός, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα της 
γενοκτονίας και για άλλη μια φορά καταδικάζουμε το στυγερό αυτό έγκλημα.  Παράλληλα, στεκόμαστε δίπλα 
στους συμπατριώτες μας Αρμενίους της Κύπρου, απογόνους των ελάχιστων διασωθέντων από τους διωγμούς 
που υπέστη το έθνος τους, και δεσμευόμαστε ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε τη μαζική και απάνθρωπη 
εξόντωση που σημάδεψε την ιστορία τους και συγχρόνως την παγκόσμια ιστορία.  Οι αγώνες για αναγνώριση 
της γενοκτονίας των Αρμενίων μάς βρίσκει συμπαραστάτες.  

 Παρακαλώ τώρα τον αντιπρόσωπο της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν να έρθει στο βήμα. 

Β. ΜΑΧΤΕΣΙΑΝ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Συμπληρώνονται φέτος 98 χρόνια από την πρώτη μεγάλη γενοκτονία του 20
ού 

αιώνα.  Το βράδυ της 24
ης 

Απριλίου του 1915 οι οθωμανικές αρχές της Κωνσταντινούπολης συνέλαβαν περίπου 250 ηγετικά στελέχη της 
αρμενικής κοινότητας της Πόλης και τα δολοφόνησαν.  Η μαύρη εκείνη μέρα έμεινε γνωστή στην αρμενική 
ιστορία ως ‟Κόκκινη Κυριακή” και αποτέλεσε την έναρξη ενός από τα πιο φρικτά εγκλήματα στην παγκόσμια 
ιστορία, της αρμενικής γενοκτονίας. 

 Παρ’ όλο που η γενοκτονία επίσημα άρχισε στις 24 Απριλίου 1915, διαπράχθηκε σε διάφορες φάσεις 
από το 1894 μέχρι το 1923.  Οι φανατικοί Οθωμανοί και Νεότουρκοι βασάνισαν, θανάτωσαν και εκτόπισαν 
εκατοντάδες χιλιάδες αθώους χριστιανούς Αρμένιους, τους οποίους θεωρούσαν εμπόδιο στα σχέδιά τους, 
δηλαδή στη δημιουργία μιας παντουρανικής υπεραυτοκρατορίας, από τα Βαλκάνια μέχρι τη Σιβηρία. 

 Ως αποτέλεσμα των σφαγών που έγιναν κατά τη διάρκεια των πορειών θανάτου στην αφιλόξενη έρημο 
του Ντερ Ζορ, έχασαν τη ζωή τους περίπου 1 500 000 άμαχοι Αρμένιοι, των οποίων το μόνο ‟έγκλημα” ήταν η 
διαφορετική καταγωγή και η χριστιανική τους πίστη.  Ταυτόχρονα, οι επιζήσαντες κατέφυγαν αρχικά σε 
γειτονικές χώρες, όπου ίδρυσαν νέες κοινότητες ή ενίσχυσαν ήδη υπάρχουσες, όπως στην περίπτωση της 
Κύπρου. 

 Έκτοτε, το έγκλημα της γενοκτονίας παραμένει χωρίς δικαίωση και οι ένοχοι ατιμώρητοι.  Οι Αρμένιοι 
ωστόσο δε θέλουν εκδίκηση αλλά δικαίωση.  Δυστυχώς, η πεισματική άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τη 
γενοκτονία είχε αποτέλεσμα.  Πέτυχε, ακόμα και σήμερα, να εμποδίσει με απειλές και εκβιασμούς τη διεθνή 
κοινότητα να αποδεχθεί τα αδιαμφισβήτητα ιστορικά γεγονότα, όπως αυτά κατατέθηκαν από εκατοντάδες 
ανεξάρτητους αυτόπτες μάρτυρες και τα οποία φυλάσσονται σε αρχεία σε ολόκληρο τον κόσμο.  

 Όμως ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο.  Ο ήλιος της αλήθειας άρχισε να ανατέλλει και τα εγκλήματα του 
παρελθόντος να αποκαλύπτονται.  Εκτός Τουρκίας, Αρμένιοι και άλλοι διανοούμενοι που μιλούν ξεκάθαρα για 
τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Νεότουρκοι και οι Οθωμανοί πληθαίνουν.  Ακόμη και μέσα στην Τουρκία, παρά 
τη λογοκρισία και τη στέρηση της ελευθερίας της έκφρασης, άρχισαν να ξεθαρρεύουν και να πληθαίνουν οι 
φωνές που μιλούν για το μεγάλο έγκλημα. 

 Ο ήλιος της δικαιοσύνης χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο, για να λάμψει εντελώς.  Ήδη την αρμενική 
γενοκτονία έχουν αναγνωρίσει 21 χώρες και 43 Πολιτείες της Αμερικής.  Η Κύπρος πρωτοστάτησε στην 
επιτυχία αυτή, θέτοντας αρχικά το ζήτημα της γενοκτονίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1965 και δέκα 
χρόνια αργότερα γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη και η δεύτερη παγκόσμια που αναγνωρίζει την αρμενική 
γενοκτονία.  Μέσα στο 2010 η Σουηδία, η κυβέρνηση της Ουαλίας, καθώς και το κοινοβούλιο της Καταλονίας 
αναγνώρισαν τη γενοκτονία.  Το 2010, το 2011 και το 2012 τα κοινοβούλια της Σερβίας, του Ισραήλ και της 
Ισλανδίας συζήτησαν και την αναγνώριση της γενοκτονίας, ενώ το 2012 η Γαλλική Γερουσία ποινικοποίησε την 
άρνησή της, απόφαση που δυστυχώς, μετά από έντονες παρεμβάσεις του τουρκικού λόμπι, κρίθηκε 
αντισυνταγματική. 

 Λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και της αγοραστικής της δύναμης, η Τουρκία είτε απειλώντας είτε 
εκβιάζοντας καταφέρνει μέχρι σήμερα να αποτρέπει έναν αριθμό χωρών από το να αναγνωρίσουν επίσημα τη 
γενοκτονία παραπέμποντάς τη δήθεν στον ιστορικό του μέλλοντος να την κρίνει. 

 Πέρασαν σχεδόν εκατό χρόνια από τη γενοκτονία.  Εκατό χρόνια γεμάτα από δυσκολίες, έχοντας να 
αντιμετωπίσουμε τα συμφέροντα των εκάστοτε μεγάλων που συνήθως ταυτίζονται με τα συμφέροντα της 
Τουρκίας.  Δεν ήταν σύμπτωση που πρόσφατα ο Πρόεδρος του Ισραήλ απολογήθηκε στην Τουρκία για το 
επεισόδιο με το Μαβί Μαρμαρά.  Εύχομαι όπως ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδείξει την ίδια ευαισθησία, 
ζητώντας από την Τουρκία να απολογηθεί και αυτή στον αρμενικό και τον κυπριακό λαό για τα εγκλήματα που 
διέπραξε σε βάρος τους.   
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 Με την ευκαιρία της επετείου της γενοκτονίας, θα ήθελα να στείλω στον κυπριακό λαό μήνυμα 
αισιοδοξίας για το μέλλον.  Αντλώντας διδάγματα από την ιστορία μας και έχοντας ως παράδειγμα τους μέχρι 
τώρα αγώνες μας, θα πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και να εργαστούμε σκληρά, ώστε η Κύπρος να 
βγει ακόμα μια φορά νικητής από την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε λόγω της οικονομικής 
κρίσης, κόντρα στα συμφέροντα των μεγάλων.  

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Μαχτεσιάν για την ομιλία του.   

 Τώρα θα σας καλέσω να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή για τα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων, 
καθώς και για τα θύματα της επταετούς δικτατορίας στην Ελλάδα.  

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η 24
η
 Απριλίου αποτελεί ημέρα ανάμνησης άλλου ενός ιστορικού γεγονότος.  Πριν από εννέα χρόνια, 

στις 24 Απριλίου 2004, η συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού με δημοψήφισμα απέρριψε το 
Σχέδιο Ανάν.  Το “όχι” της πλειοψηφίας του κυπριακού ελληνισμού δεν εξέφραζε την άρνησή του σε λύση του 
Κυπριακού αλλά την επιθυμία του για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, που να εδράζεται στις αρχές και τις 
αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λύση η 
οποία δε διασφαλιζόταν από το Σχέδιο Ανάν.  

 Δυστυχώς, εννέα χρόνια μετά η Τουρκία παραμένει αδιάλλακτη στις θέσεις της, ενώ η οικονομική κρίση 
την οποία περνά ο τόπος μας φαίνεται να αποτελεί γι’ αυτήν την αφορμή για επιπλέον προκλήσεις και για 
εξύφανση σχεδίων λύσης πολύ χειρότερων του Σχεδίου Ανάν.  Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η 
πατρίδα μας, η δική μας πλευρά επιβάλλεται να αποτρέψει την υλοποίηση των τουρκικών σχεδιασμών και με 
αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί τα δίκαιά μας. 

 Καλούμε για άλλη μια φορά από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων τη διεθνή κοινότητα να 
συμβάλει στην ευόδωση των προσπαθειών μας για επίτευξη μιας δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του 
Κυπριακού στη βάση των αρχών και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, των συμφωνιών υψηλού 
επιπέδου και των θεμελιωδών αρχών και αξιών επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και 
εγγράφων, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα κατατεθούν σήμερα και για τα οποία υπάρχει 
εισήγηση να κηρυχθούν ως επείγοντα και να ψηφιστούν σήμερα.  Τα θέματα αυτά τιτλοφορούνται «Ο περί 
Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013», «Οι περί 
Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και «Ο 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013», πρόκειται περί προτάσεως 
νόμου. 

 Αν δεν υπάρχει οιαδήποτε ένσταση, κηρύσσονται ως επείγοντα και παραπέμπονται... 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο κ. Κατσουρίδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε. Ο κ. Κατσουρίδης. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, αυτά που αφορούν τις ιατρικές υπηρεσίες ή τα τέλη, το νομοσχέδιο που ουσιαστικά 
σήμερα συζητήθηκε, εμείς δε συμφωνούμε να κηρυχθούν ως επείγοντα για έναν και μοναδικό λόγο.  Δεν 
έχουμε προλάβει να τα εξετάσουμε.  Ξεκινήσαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα.  Προκύπτουν σωρεία 
ερωτημάτων και προβληματισμών, έχουμε την εντύπωση ότι δεν είναι απλώς ένα νομοσχέδιο που προσπαθεί 
να συναντήσει τα θέματα που έχουν να κάνουν με το μνημόνιο, προκύπτουν και άλλα ζητήματα και θεωρούμε 
πως δε θα χαθεί ο κόσμος, αν δεν κηρυχθούν ως επείγοντα. Και δεν μπορεί η Βουλή να λειτουργεί συνεχώς 
κάτω από αυτό το σκεπτικό, ότι το ζήτησε η τρόικα, «ε, τελειώνετε!». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, παρακαλώ. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 



1574 

 

 Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε καμία ένσταση να αναβληθούν για μια βδομάδα, από τη στιγμή που υπάρχει 
λόγος να τα δούμε.  Και θεωρώ ότι, όπως ήταν η θέση μας και επί προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν μπορούν 
να έρχονται την υστάτη… Και, από τη στιγμή που συνάδελφοι ή άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα αισθάνονται ότι 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο, νομίζω ότι αυτός ο πολιτικός πολιτισμός πρέπει να μας διακατέχει στην 
πολιτική μας συμπεριφορά.  Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε το τελικό μνημόνιο περί το τέλος του μηνός, άρα 
για την επόμενη Πέμπτη δε θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει οιαδήποτε διαφορετική άποψη; 

 Ο κ. Νεόφυτος Κωνσταντίνου, παρακαλώ. 

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 

 Δε διαφωνούμε ούτε εμείς, κύριε Πρόεδρε, διότι είναι γεγονός αυτό το οποίο είπε ο κ. Κατσουρίδης, ότι 
χρειαζόμαστε όλοι χρόνο απλώς να δούμε όλες τις πτυχές του νομοσχεδίου. 

Ρ. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ: 

 Συμφωνούμε και εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεδομένου ότι δε βλέπω να υπάρχει οιαδήποτε διαφορετική άποψη, τα θέματα «Ο περί Ιατρικών 
Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» και «Οι περί 
Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» 
παραπέμπονται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπεται από το σύνταγμα 
και τον κανονισμό της Βουλής.  

 Η πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013» 
κηρύσσεται επείγουσα και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, με την παράκληση να 
συνέλθει και να ετοιμάσει τη σχετική έκθεση. 

 Τα υπόλοιπα προτεινόμενα νομοθετήματα κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που ήδη έχει διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατατέθηκαν  
από τους υπουργούς  

Παραπέμπονται στις 
επιτροπές 

1.  Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.073-2013). 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως  

Θεσμών, Αξιών και 
Επιτρόπου Διοικήσεως 

2.  O περί Αποχετευτικών Συστημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.074-2013). 

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

3.  Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς του 2013 Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.076-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

4.  Έκθεση ημερ. 11/4/2013 όσον αφορά 
την παραχώρηση εγκρίσεων που 
δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού προς τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού (Πίνακας αρ. 3 
του 2012), σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού του 2012 
Νόμου του 2012 [Ν. 8(ΙΙ) του 2012]. 
(Αρ. Φακ. 10.04.002.001). 

Παιδείας και Πολιτισμού  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

Προτάσεις νόμου Κατατέθηκαν από Παραπέμπονται 
στις επιτροπές 

1. O περί της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

Αβέρωφ Νεοφύτου   
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  
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2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.026-2013). 

ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, 
Νικόλα Παπαδόπουλο, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας,    
Δημήτρη Συλλούρη,  
πρόεδρο Ευρωπαϊκού 
Κόμματος, και  
Γιώργο Περδίκη, 
βουλευτή του Κινήματος 
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών   

2. O περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος 
του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.027-2013). 

Αβέρωφ Νεοφύτου   
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Θα 
παρακαλούσα για τα θέματα για τα οποία υπάρχει ομοφωνία να μην αναγιγνώσκεται η έκθεση.  

 Το πρώτο θέμα είναι «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση)  

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου 
«Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

(Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος  Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Άγγελος Βότσης  Νίκος Νικολαΐδης 

 Αβέρωφ Νεοφύτου  Γιώργος Περδίκης 

 Μάριος Μαυρίδης  Μη μέλη της επιτροπής: 

 Πρόδρομος Προδρόμου  Μαρία Κυριακού 

 Σταύρος Ευαγόρου Ανδρέας Μιχαηλίδης 

 Γιάννος Λαμάρης Αντώνης Αντωνίου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση 
νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2013.  Στη 
συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για την απαγόρευση πλήρωσης 
οποιωνδήποτε κενών θέσεων και για την παγοποίηση  οποιωνδήποτε διαδικασιών πλήρωσης τέτοιων θέσεων 
έχουν ήδη αρχίσει και συνεχίζονται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.   

 Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου ο εισηγητής της κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι ήδη 
στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 έχουν περιληφθεί διατάξεις με τις οποίες έχουν παγοποιηθεί 
οποιεσδήποτε διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και θέσεων πρώτου διορισμού και 
προαγωγής εξαιρουμένων των θέσεων προαγωγής.  Ο ίδιος βουλευτής ανέφερε ότι καταθέτοντας την υπό 
συζήτηση πρόταση νόμου έκρινε αναγκαίο όπως το όλο θέμα της αναστολής πλήρωσης κενών θέσεων 
ρυθμιστεί με ειδική διαδικασία η οποία να περιλάβει και τις κενές θέσεις προαγωγής.  Με τον τρόπο αυτό 
καλύπτεται κάθε κενή θέση και αποφεύγεται ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση για κάθε νομικό πρόσωπο 
δημόσιου δικαίου.   

 Σύμφωνα με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται 
αναγκαία, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και των έκτακτων οικονομικών συνθηκών που 
επικρατούν συνεπεία αυτής. 

 Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου προτείνονται τα ακόλουθα: 
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1. Η απαγόρευση της πλήρωσης κάθε θέσης πρώτου διορισμού, κάθε θέσης πρώτου διορισμού και 
προαγωγής και κάθε θέσης προαγωγής η οποία προνοείται σε οποιοδήποτε νόμο και η οποία κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου είναι κενή ή πρόκειται να κενωθεί κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους 2013. 

2. Η αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας πλήρωσης τέτοιας θέσης έχει αρχίσει και συνεχίζεται, 
ανεξαρτήτως του εάν η διαδικασία έχει αρχίσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του υπό ψήφιση νόμου 
και ανεξαρτήτως του εάν έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας 
Υπηρεσίας, από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ή από άλλη αρμόδια αρχή, προκειμένου περί 
θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

3. Η ποινικοποίηση οποιασδήποτε πράξης κατατείνει στην έναρξη ή συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης 
κενής ή κενούμενης θέσης και η πρόβλεψη ότι η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αποσκοπεί στην 
έναρξη ή συνέχιση τέτοιας διαδικασίας επιφέρει ακυρότητα ολόκληρης της διαδικασίας. 

4. Η θεσμοθέτηση διαδικασίας εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, βάσει της 
υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος στον Υπουργό Οικονομικών, ακολούθως στο Υπουργικό 
Συμβούλιο και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την εξασφάλιση 
της γραπτής συγκατάθεσής της. 

5. Η υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να ενημερώνει επισταμένα την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 
για το ακριβές στάδιο διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης, σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η 
πλήρωσή της και η σχετική διαδικασία έχει αρχίσει, πριν από την έναρξη της ισχύος του υπό ψήφιση 
νόμου. 

6. Η πρόβλεψη για λήξη της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η 
οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όταν κριθεί ότι οι έκτακτες 
δημοσιονομικές συνθήκες έχουν παρέλθει. 

Στο στάδιο της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, 
παρά το γεγονός ότι συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ζήτησε την εξαίρεση από την προτεινόμενη 
απαγόρευση της πλήρωσης ανώτερων διευθυντικών θέσεων για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του δημόσιου 
τομέα.   

 Ο ίδιος αξιωματούχος απάντησε επίσης σε αριθμό ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από μέλη της 
επιτροπής σε σχέση με συνεχιζόμενες διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων.  Τόνισε συναφώς ότι διαδικασίες 
οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και για τις οποίες το διορίζον όργανο έχει προβεί σε προσφορά 
διορισμού σε υποψήφιο πρόσωπο στην υπό πλήρωση θέση και είτε έχει γίνει από τον υποψήφιο αποδοχή 
αυτής είτε αναμένεται η αποδοχή αυτής πρέπει να εξαιρεθούν από τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης 
νόμου.   

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφυλάξει τις τελικές της θέσεις επί αυτής κατά τη συζήτηση του 
θέματος στην ολομέλεια του σώματος.   

Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι η επιτροπή αποφάσισε να καλέσει και να ακούσει τις θέσεις όλων των 
επηρεαζόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε συνεδρία της, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, παρά το 
γεγονός ότι κρίνει σκόπιμο να υποβάλει στο παρόν στάδιο την παρούσα έκθεση στο σώμα για σκοπούς 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 73(5) του συντάγματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν τροπολογίες από πλευράς Οικολόγων και από πλευράς κ. Νίκου Κατσουρίδη εκ μέρους του 
ΑΚΕΛ. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν.   

 Ερχόμαστε στις τροπολογίες λοιπόν.  Έχετε υπόψη σας την τροπολογία την οποία έχει καταθέσει εκ 
μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ο κ. Περδίκης;  

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Την έχετε υπόψη σας.  Θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική τροπολογία) 
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Προτεινόμενη τροπολογία του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργου 
Περδίκη 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό αναφορά πρότασης νόμου με την 
αντικατάσταση του ορισμού του όρου “δημόσιος τομέας” με τον ακόλουθο νέο ορισμό:  

«“δημόσιος τομέας” σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία, τη δικαστική υπηρεσία, κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία 
και αρχή για την οποία γίνεται πρόνοια στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό, εξαιρουμένων της 
αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας, του κυπριακού 
στρατού και του Υπουργείου Υγείας: 

 Νοείται ότι από τον ορισμό του όρου “δημόσιος τομέας” εξαιρείται κάθε προνοούμενη στο 
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας θέση ή οποιαδήποτε άλλη θέση προνοούμενη από ειδικό νόμο η 
πλήρωση της οποίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Υπουργικού 
Συμβουλίου·». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας την οποία έχει καταθέσει ο κ. Περδίκης; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η τροπολογία απορρίπτεται, με σαράντα επτά ψήφους εναντίον, δύο υπέρ και μία αποχή.  

 Τώρα ερχόμαστε την τροπολογία του κ. Νίκου Κατσουρίδη εκ μέρους του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις. 

 Έχετε επίσης υπόψη σας τη σχετική τροπολογία.  Έχει διανεμηθεί γραπτώς και θεωρείται 
αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. 
Νίκου Κατσουρίδη 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου ως ακολούθως: 

(α) Διαγραφή της αναφοράς σε “θέση προαγωγής”, όπου αυτή απαντά, από το άρθρο 3 και κατάλληλη 
αναπροσαρμογή της πρότασης νόμου, όπου κρίνεται νομοτεχνικά αναγκαίο. 

(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 4 αυτής του πιο κάτω νέου άρθρου και με την ανάλογη 
αναρίθμηση του υφιστάμενου άρθρου 5 αυτής σε άρθρο 6:  

«Μη καταβολή 
μισθοδοτικής 
διαφοράς σε θέση 
προαγωγής για 
ορισμένο χρόνο. 

5. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ νόμου ή 
κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, για κάθε θέση προαγωγής που 
πληρούται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου στο δημόσιο τομέα 
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν καταβάλλεται στο πρόσωπο που 
προάγεται στη θέση αυτή η μισθοδοτική διαφορά της κατώτερης σε σχέση 
με την ανώτερη μισθοδοτική κλίμακα στην οποία το πρόσωπο αυτό 
προάγεται, το οποίο και θα συνεχίσει να λαμβάνει τη μισθοδοσία που 
ελάμβανε στη θέση που κατείχε κατά την αμέσως προηγούμενη της 
προαγωγής του ημερομηνία, για όσο χρόνο διαρκεί η ισχύς του παρόντος 
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Νόμου: 

  

  Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο έχει προαχθεί 
σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις αφυπηρετεί για οποιοδήποτε λόγο, 
ενόσω διαρκεί η ισχύς του παρόντος Νόμου, λαμβάνει συνταξιοδοτικά 
ωφελήματα υπολογιζόμενα στη βάση συντάξιμων απολαβών ως εάν η 
μισθοδοσία του να είχε αναπροσαρμοστεί λόγω της προαγωγής από την 
ημερομηνία αυτής.». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τέσσερις υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η τροπολογία απορρίπτεται, με τριάντα ψήφους εναντίον, είκοσι τέσσερις υπέρ και μία αποχή.  

 Ο κ. Κατσουρίδης. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εμείς θα απέχουμε, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο απολύτως λογικά επιχειρήματα 
και βάσει αυτών -θα τα πω σε ένα λεπτό- ήταν και η τροπολογία μας.  Υπάρχει ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα 
και να γίνει και μια κίνηση οικονομικής περισυλλογής, όσο μικρή και αν είναι.  Γι’ αυτό προτείναμε να μην 
πληρώνονται, με την έννοια να μην παίρνουν λεφτά, αύξηση, όσοι προάγονται.  Από την άλλη, υπάρχει θέμα 
λειτουργικότητας στη δημόσια υπηρεσία.  Πρέπει να λειτουργεί η δομή και η ιεραρχία και γι’ αυτό εκάμαμεν την 
πρόταση να υπάρχει άνθρωπος να προΐσταται.  Παντού υπάρχουν εμπειρίες, εκεί όπου είναι αναπληρωτές ή 
εκ περιτροπής δε λειτουργούν τα πράγματα.  Με δεδομένη την άρνηση της πλειοψηφίας, από την ψηφοφορία 
για το νομοσχέδιο εμείς θα απέχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, παρ’ όλο που εισήλθαμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, αντιλαμβάνομαι… 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Δεν είναι απάντηση απλώς και ξέρω τη διαδικασία… 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Σήμερα που θα έπρεπε να σε συγχαρούμε δε θέλω να σε δυσκολεύκω, αλλά δικαιολογείται η αποχή και 
το “κατά”.  Αφού θα είναι υπέρ…  

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Αν θα είναι κατά, ορίστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, προχωρούμε. 
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Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε.  Ο κ. Νικολαΐδης. 

Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: 

 Παρ’ όλον ότι θα ψηφίσουμε την πρόταση νόμου, θέλουμε να δικαιολογήσουμε την ψήφο μας, γιατί 
υπάρχει μια διάσταση την οποία θέλουμε να καταθέσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ σύντομα, γιατί ήδη παραβιάζουμε τον κανονισμό. 

Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: 

 Για τους λόγους που είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ στηρίξαμε την τροπολογία του 
ΑΚΕΛ.  Θεωρούμε όμως ότι τέτοιου είδους προτάσεις, όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις του προτείνοντος, 
θα πρέπει να έρχονται μέσα σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, γιατί εκείνο που έχει ανάγκη ο τόπος αυτή 
τη στιγμή, επιτέλους, είναι να έρθουν συγκεκριμένες, ολοκληρωμένες, ουσιαστικές προτάσεις, ούτως ώστε να 
δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν επί όλου του φάσματος των θεμάτων που αφορούν, για να παίρνονται και οι 
αποφάσεις οι σωστές, όταν υπάρχει ανάγκη.  Και υπάρχει ανάγκη μέσα σε αυτή την κρίση να παίρνονται 
κάποιες συγκεκριμένες και δύσκολες αποφάσεις. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.   

 Θα δώσω το λόγο, επειδή, εφόσον επέτρεψα, δεν μπορώ να μην είμαι δίκαιος προς όλους. 

 Πολύ σύντομα, η παράκλησή μου. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Θα σεβαστούμε την καλή σας θέληση, κύριε Πρόεδρε.  Πάρα πολύ σύντομα και συνοπτικά.  
Συμφωνούμε με τα όσα έχει πει ο κ. Κατσουρίδης, ότι πρωτίστως ήταν να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία.  
Όσον αφορά το θέμα της λειτουργικότητας, να σημειώσουμε ότι αυτή η πρόταση μιλά για προσωρινή 
παγοποίηση προαγωγών μέχρι το τέλος του 2013, αλλά δίδει το δικαίωμα στην εκτελεστική εξουσία, εκεί που 
θα κρίνει ότι υπάρχουν προβλήματα λειτουργικότητας, να έρθει και να ζητήσει αποπαγοποίηση της 
οποιασδήποτε θέσης προαγωγής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ; 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Παπαδόπουλος. 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Και εμείς, κύριε Πρόεδρε, συμμεριζόμαστε τους προβληματισμούς που έχει αναφέρει προηγουμένως ο 
κ. Κατσουρίδης και θεωρούμε ότι, ακριβώς για να μη δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία της 
δημόσιας υπηρεσίας, σίγουρα είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε, έτσι ώστε να δοθούν οι απαραίτητες 
εξαιρέσεις, σε περίπτωση για παράδειγμα που θα χρειαστεί να προχωρήσει κάποια προαγωγή.  Και ίσως η 
πρόταση του ΑΚΕΛ σε ό,τι αφορά τη μη καταβολή της μισθολογικής αύξησης σε εκείνες τις περιπτώσεις να 
είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της όποιας δημοσιονομικής επίπτωσης.  

 Επομένως, εμείς είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε αυτή την εισήγηση, απλώς θέλουμε να τονίσουμε ότι 
σήμερα δεν είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε αυτή την τροπολογία, επειδή ενδεχομένως να προκύπτουν νομικά 
ζητήματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε σε περισσότερη λεπτομέρεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Συλλούρης. 

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: 

 Ούτε και εγώ θα μιλήσω απαντητικά.  Αντίθετα, θεωρώ ότι η προσέγγιση είναι από όλους θετική.  
Πρόκειται για μία προσωρινή ρύθμιση που επιβάλλεται να τη δούμε στη συνέχεια, όπως έχουν πει πολλοί από 
τους προλαλήσαντες, αλλά, από την άλλη, αν δεν το κάνουμε σήμερα, υπάρχει ο κίνδυνος να πάρουν κάποιοι 
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τις προαγωγές τους και το επιχείρημα να είναι, όπως μας το έλεγαν και πριν μπούμε στην ολομέλεια αρκετοί, 
«μα, εφόσον οι τάδε πήραν προαγωγή, γιατί να κόψουμε σήμερα τους άλλους;».  Όταν αυτοί οι τάδε θα γίνουν 
πολλοί, αν το καθυστερήσουμε, μέχρι που να κάνουμε την ολική προσέγγιση που χρειάζεται, τότε θα είναι 
τόσοι πολλοί, που δε θα μπορούμε να αντισταθούμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δεύτερη... 

 Ένας από κάθε κόμμα.   

 Ο κ. Περδίκης. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να εξηγήσω τη δική μας τη θέση.  Αναγνωρίζουμε τον προβληματικό 
χαρακτήρα αυτής της πρότασης.  Δε γίνεται την ώρα που αποκόπτονται μισθοί, που μειώνονται μισθοί, 
απαγορεύεται η πρόσληψη υπαλλήλων στο δημόσιο -εκεί και αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη 
στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών!- να επιτρέπονται οι προαγωγές και οι αυξήσεις μισθών.  Εγώ ψήφισα 
την πρόταση του ΑΚΕΛ και την προώθησα και στην επιτροπή Οικονομικών ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα.  
Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια κωλύματα, τα οποία ελπίζουμε στη συνέχεια να τα μελετήσουμε.  Η νομοθεσία 
είναι προσωρινή, ένα πάγωμα, για να μας δοθεί ο χρόνος να έρθουμε με πιο καλή νομοθεσία, πιο 
ολοκληρωμένη, που να λύνει όλα τα προβλήματα.  Μένουμε στο μήνυμα, που το μήνυμα είναι περισυλλογή και 
συγκράτηση.  Τουλάχιστον μέσα σε αυτό το χρόνο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επανέρχομαι.   

 Δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 3. 

 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 4. 

 Διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 μέχρι 5; 

 Με την αποχή των βουλευτών του ΑΚΕΛ και τη θετική ψήφο των υπολοίπων παρόντων βουλευτών, τα 
άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο 
και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με την αποχή των βουλευτών του ΑΚΕΛ και τη θετική ψήφο των υπολοίπων παρόντων βουλευτών, η 
πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Ο κ. Κατσουρίδης. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή τη συνομιλία σας με τον κ. Κώστα Κώστα, θέλω να εγείρω ένα θέμα, ότι 
κάποια στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού πρέπει να ορίσει αντικαταστάτη του κ. 
Πιτσιλλίδη.   

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Ο Πιτσιλλίδης είναι αναντικατάστατος! 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Ορίστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μας εκπροσωπεί επάξια στην Ευρωβουλή! 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, απλώς έχουμε βάλει μια διαδικασία ‟beauty contest” και πρέπει να τελειώσουμε!   

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία! 

 Θα ήθελα να κάμω και εγώ μία παρατήρηση, μάλλον να κακίσω το γεγονός ότι εσπευσμένα τις 
τελευταίες δύο μέρες προσέτρεξαν από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας ή/και ημικρατικών οργανισμών να 
προχωρήσουν σε κάποιες προαγωγές στην προοπτική ψήφισης της σημερινής πρότασης νόμου.  Ελπίζω ότι 
το μήνυμα θα ληφθεί εις ώτα ακουόντων.   

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα είναι εξ αναβολής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τιτλοφορείται «O περί 
Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2013 Νόμος του 2012».  Η έκθεση  θεωρείται 
αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2013 Νόμος του 2012» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης 

 Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού 

 Πρόδρομος Προδρόμου  Γιώργος Περδίκης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 8 Απριλίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος και άλλοι εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). 

 Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το έτος 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.915.574 και έσοδα ύψους 
€2.515.798, τα οποία προέρχονται κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών για την παραχώρηση διάφορων 
αδειών, όπως είναι η άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού και η άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού, 
καθώς και από τόκους εισπρακτέους από καταθέσεις της Αρχής σε τραπεζικούς λογαριασμούς.  Σημειώνεται 
ότι τα έσοδα της ΡΑΕΚ είναι αυξημένα κατά €70.403 σε σύγκριση με το 2012.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός 
είναι πλεονασματικός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.   

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής αναλύονται ως εξής: 

1. Αποδοχές προσωπικού ύψους €886.884. 

2. Δαπάνες λειτουργίας ύψους €210.118. 

3. Άλλες δαπάνες ύψους €647.572. 

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €151.000. 
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5. Απρόβλεπτες δαπάνες ύψους €20.000. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του θέματος ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, υποβάλλοντας σχετικό γραπτό 
υπόμνημα, ανέλυσε ενώπιον της επιτροπής τη δράση της Αρχής κατά το 2012, καθώς και τις κατευθύνσεις του 
προγραμματισμού για το έτος 2013. 

 Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα πιο κάτω: 

1. Στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης που προέκυψε μετά την έκρηξη στη ναυτική βάση “Ευάγγελος 
Φλωράκης”.  Σημειώνεται ότι η έκτακτη προσαύξηση (5,75%), που επιβλήθηκε λόγω της κρίσης, 
τερματίστηκε με απόφαση της ΡΑΕΚ στο τέλος Μαρτίου 2013 αντί στο τέλος Μαΐου, όπως είχε αρχικά 
αποφασιστεί. 

2. Στη διαφάνεια στην αγορά ηλεκτρισμού. 

3. Στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

4. Στις εισηγήσεις της ΡΑΕΚ για κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το φυσικό αέριο. 

5. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος, αναφερόμενος στον προγραμματισμό της ΡΑΕΚ για το έτος 2013, 
ανέλυσε τους σημαντικότερους στόχους που έχουν τεθεί, οι οποίοι επικεντρώνονται στα πιο κάτω: 

1. Παρακολούθηση, με βάση τις αρμοδιότητές της, του θέματος της όσο το δυνατό ταχύτερης και 
οικονομικά πλέον συμφέρουσας έλευσης φυσικού αερίου στην Κύπρο και την ανάπτυξη της αναγκαίας 
υποδομής δικτύου για κάλυψη της ηλεκτροπαραγωγής σε πρώτο στάδιο, με στόχο τη μείωση του 
κόστους ηλεκτρισμού και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, αξιόπιστης και ασφαλούς παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές. 

2. Σταδιακή ενίσχυση της οργανικής δομής της ΡΑΕΚ, στους τομείς που δεν είναι στελεχωμένη, με τρόπο 
που να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της, σύμφωνα με τη νομοθεσία, και η επίτευξη των στόχων 
που τίθενται από τις ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Ειδικότερα, το ζήτημα αυτό εντοπίστηκε και καταγράφηκε στο 
μνημόνιο που θα υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο προνοεί την ενίσχυση της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής, για να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. 

3. Εφαρμογή της μελέτης για εκσυγχρονισμό και βελτιστοποίηση των διαδικασιών της ΡΑΕΚ με χρήση 
συστημάτων πληροφορικής και διαχείρισης γραφείου. 

 Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, 
ο προϋπολογισμός έχει ελεγχθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο με σχετική επιστολή επιβεβαιώνει 
ότι έχουν ενσωματωθεί σ’ αυτόν οι πρόνοιες της εγκυκλίου του υπουργείου ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013. 

 Συναφώς, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του 
Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός 
τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και αφού 
διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή 
του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το 2013, αφού τροποποιηθεί ο 
τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 
2013 Νόμος του 2013». 

 Σημειώνεται ότι το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 
τάσσεται υπέρ της έγκρισης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη 
όπως η ΡΑΕΚ προχωρήσει το ταχύτερο σε κατάλληλη αξιοποίηση του αποθεματικού της Αρχής, καθότι τούτο 
επιβάλλεται από το γεγονός του ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση Πληρωμής από το Ταμείο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ποσού ύψους €1.915.574 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 
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 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω 
από το ίδιο Κεφάλαιο.   Άρθρο 4. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 6. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 
7. 

 Φορολόγηση Επιδομάτων.  Άρθρο 8. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 9. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 10. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 μέχρι 10; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 μέχρι 10 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 
του 2013 Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα είναι επίσης εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Κρατικών Εκθέσεων του 2013 Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης 

 Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού 

 Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 8 Απριλίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της 
Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (ΑΚΕ). 

 Ο προϋπολογισμός της ΑΚΕ για το 2013, όπως έχει κατατεθεί, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 
€3.912.448 και συνολικά έσοδα ύψους €3.965.900.   

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της Αρχής θα προέλθουν κυρίως από δικαιώματα για τη 
διοργάνωση ειδικών εκθέσεων (€2.078.200), από εκδηλώσεις από τρίτους (€616.500) και από τη διοργάνωση 
της 38

ης
 Διεθνούς Εκθέσεως Κύπρου (€816.300). 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι κυριότερες δαπάνες της Αρχής για το 2013 είναι οι ακόλουθες: 

1. Κεφαλαιουχικές δαπάνες:  €119.000. 

2. Δαπάνες διαχείρισης:  €3.773.438. 
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3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό:  €20.000. 

 Σημειώνεται ότι οι δαπάνες διαχείρισης παρουσιάζουν μείωση ύψους €714.027 σε σχέση με το 2012, η 
οποία οφείλεται στη μη διοργάνωση κατά το 2013 της Έκθεσης Αυτοκινήτου (Motorshow) που διοργανώνεται 
ανά διετία. 

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, ο 
προϋπολογισμός της ΑΚΕ έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών 
σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της αύξησης των τρεχουσών και αναπτυξιακών δαπανών. 

 Συναφώς, έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία των 
ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι 
από τις 16 Νοεμβρίου 2011 έχει μεταβιβαστεί αρμοδίως στην ΑΚΕ η ακίνητη περιουσία η οποία θα αξιοποιηθεί 
για τη δημιουργία εκθεσιακού κέντρου.  Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Αρχή θα επιστρέψει στο κράτος την 
εκμισθωμένη γη και ως αντάλλαγμα μέρος της θα εγγραφεί επ’ ονόματι της Αρχής, ενώ ένα άλλο μέρος θα 
εκμισθωθεί σε αυτή με το αγοραίο ενοίκιο και το υπόλοιπο θα παραμείνει στο κράτος.  

 Σημειώνεται ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δεν έχουν περιληφθεί πρόνοιες για το αναπτυξιακό 
πρόγραμμα της Αρχής.  Συναφώς, η ΑΚΕ θα επανέλθει και θα παρουσιάσει ενώπιον της επιτροπής το 
αναπτυξιακό της πρόγραμμα, μόλις αυτό οριστικοποιηθεί. 

 Σημειώνεται επίσης ότι στον προϋπολογισμό δε γίνεται πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων θέσεων ή για 
την αναβάθμιση θέσεων, ενώ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΑΚΕ, τίθεται ζήτημα υπεράριθμου προσωπικού.   

 Ως εκ τούτου, η ΑΚΕ έχει εισηγηθεί προς την εκτελεστική εξουσία όπως εξεταστούν μέτρα μετακίνησης 
προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες του κράτους όπου υπάρχει ανάγκη.  Ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε 
παράλληλα ότι η Αρχή έχει προχωρήσει στην ετοιμασία ολοκληρωμένης μελέτης για πρόωρη αφυπηρέτηση 
προσωπικού. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι για το θέμα μετακίνησης του 
υπεράριθμου προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου υπεβλήθη σχετικό αίτημα από την Αρχή προς το 
αρμόδιο υπουργείο, το οποίο όμως εκ πρώτης όψεως κρίνει ότι το θέμα προσκρούει σε αντισυνταγματικότητα.  
Σημείωσε περαιτέρω ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η μείωση του προσωπικού της Αρχής να επέλθει με την 
εφαρμογή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης. 

 Στο στάδιο αυτό η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επισήμανε τη 
σοβαρότητα του θέματος και ζήτησε όπως το όλο ζήτημα επανεξεταστεί από τους αρμόδιους φορείς και 
εξευρεθούν τρόποι επίλυσής του.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους 
της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο 
έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2013, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

 Tο μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί 
κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ορίστε, κύριε Προδρόμου. 

ΠΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, μισό λεπτό μόνο από τη θέση μου. 

 Εκ παραδρομής αναφέρεται ότι η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα τάσσεται υπέρ.  Δεν είναι αλήθεια.  Ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί ότι για λόγους αρχής, χωρίς να χρειάζεται να κάμουμε κανένα σχόλιο για τον 
προϋπολογισμό, δε θα έπρεπε το κράτος να κάνει εκθέσεις.  Όπως ήταν πάντα η θέση μας, παρά το γεγονός 
ότι άλλαξε η κυβέρνηση και μέχρι να δούμε κάποια διαφορετική πολιτική, δεν μπορούμε να εγκρίνουμε αυτό 
τον προϋπολογισμό.   

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων ποσού ύψους €3.912.448 για τη 
χρήση του έτους που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω 
από το ίδιο Κεφάλαιο.   Άρθρο 4. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 6. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 
7. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 8. 

 Φορολόγηση Επιδομάτων.  Άρθρο 9. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 10. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 11; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, είκοσι εναντίον και έξι αποχές, τα άρθρα 1 μέχρι 11 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2013 
Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, είκοσι εναντίον και έξι αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα είναι επίσης εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2013 Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου  

 Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης 

 Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού 

 Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης 

 Σταύρος Ευαγόρου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 8 Απριλίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός 
διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ). 

 Ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ για το 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 
€55.101.711 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία,  τα έσοδα του ΚΟΤ θα προέλθουν κυρίως από την κρατική 
χορηγία (€52.696.000), η οποία παρουσιάζεται μειωμένη κατά €6,9 εκατομ. περίπου σε σχέση με το 2012, τα 
δικαιώματα χορήγησης αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και εξασκήσεως τουριστικών 
επαγγελμάτων (€567.927), την παραχώρηση άδειας χρήσης των τουριστικών περιπτέρων και άλλων 
υποστατικών του ΚΟΤ, τη λειτουργία της μαρίνας Λάρνακας, καθώς και τη διαχείριση του Διεθνούς 
Συνεδριακού Κέντρου (€1.344.640). 

 Σύμφωνα με τα ίδια πιο πάνω στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΚΟΤ αφορούν κυρίως: 

1. αποδοχές προσωπικού (€13.415.233), 

2. αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€2.369.420), 

3. έξοδα προβολής και δημοσιότητας (€29.811.923), 

4. λοιπές διοικητικές δαπάνες (€2.292.138), 

5. έξοδα λειτουργίας της μαρίνας Λάρνακας (423.805), 

6. έξοδα οργάνωσης και ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος (€6.265.192). 

 Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, για την 
περίοδο Ιανουάριου-Νοεμβρίου 2012 τα έσοδα από τον τουρισμό, τα οποία υπολογίστηκαν στα €1.886,1 
εκατομ., αυξήθηκαν κατά 10,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά το 2011, ενώ οι αφίξεις τουριστών 
κατά το έτος 2012 (2 464 908 περιηγητές) αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με τις αφίξεις του έτους 2012.  

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού ο γενικός διευθυντής του ΚΟΤ δήλωσε 
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ότι ο οργανισμός επικεντρώνεται στην προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού στο εξωτερικό, ώστε 
ο τομέας του τουρισμού να μην επηρεαστεί δυσμενώς από τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup για την 
Κύπρο, και τόνισε την ανάγκη περαιτέρω στήριξης του τομέα, ώστε να ενισχυθεί η οικονομία.   

 Προσθέτοντας στα πιο πάνω ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ δήλωσε ότι λόγω των 
πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων στην Κύπρο η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό έχει επηρεαστεί αρνητικά, 
με αποτέλεσμα να παρατηρείται μείωση στο ρυθμό ζήτησης του τουριστικού προϊόντος της χώρας.  Περαιτέρω, 
σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, από την ενημέρωση που λαμβάνει ο οργανισμός από τουριστικούς πράκτορες 
στο εξωτερικό οι υφιστάμενες κρατήσεις τουριστών στην Κύπρο δεν έχουν επηρεαστεί στο παρόν στάδιο, ενώ 
προγραμματίζονται νέες επαφές με τουριστικούς πράκτορες, με σκοπό να διατηρηθούν οι υφιστάμενες 
κρατήσεις και να επιλυθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα των τουριστικών πρακτόρων που προέκυψαν από τις 
εν λόγω εξελίξεις. 

 Ο ίδιος αρμόδιος σημείωσε ότι υπό το φως των οικονομικών εξελίξεων στη χώρα δεν είναι δυνατή η 
εφαρμογή του νέου στρατηγικού σχεδιασμού για τα έτη 2011-2015 και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο όπως 
αναδιαμορφωθεί στη βάση των υφιστάμενων δεδομένων. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησαν επιμέρους ζητήματα που αφορούν 
τη λειτουργία του ΚΟΤ και ζήτησε από τους αρμοδίους περαιτέρω επεξηγήσεις και στοιχεία ειδικότερα όσον 
αφορά:  

1. την παραχώρηση αδειών χρήσης για τα τουριστικά περίπτερα και άλλα υποστατικά του οργανισμού,  

2. τον τερματισμό λειτουργίας ορισμένων γραφείων τουρισμού εξωτερικού του ΚΟΤ, 

3. την πλήρωση μίας θέσης Διευθυντή  Τουρισμού (Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση) 
παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις για αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου 
διορισμού και προαγωγής στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και 

4. τη μετονομασία μία θέσης Τουριστικού Λειτουργού (Κλίμακα Α8-10-11) σε θέση Λειτουργού Νομικών 
Θεμάτων (Κλίμακα Α9-11-12). 

 Συναφώς, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι του ΚΟΤ δήλωσαν, σε σχέση με τη διαχείριση και την αδειοδότηση 
χρήσης των τουριστικών περιπτέρων και των υποστατικών του οργανισμού, ότι ο ΚΟΤ ετοιμάζει νέο 
νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό την ομοιόμορφη διαχείριση των υποστατικών του.  Περαιτέρω, οι ίδιοι δήλωσαν 
ότι στο παρόν στάδιο όλες οι συμβάσεις διαχείρισης των εν λόγω υποστατικών έχουν λήξει και ανανεώνονται 
για μικρή διάρκεια μέχρι να ολοκληρωθεί το μοντέλο διαχείρισης, το οποίο θα διαμορφωθεί στη βάση των 
απόψεων όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών. 

 Όσον αφορά τον τερματισμό λειτουργίας γραφείων τουρισμού του ΚΟΤ στο εξωτερικό, ο γενικός 
διευθυντής του οργανισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΤ αποφάσισε τη 
διακοπή της λειτουργίας επτά γραφείων εξωτερικού και τη δημιουργία περιφερειακών γραφείων, ώστε, αφενός, 
να προκύψουν εξοικονομήσεις και, αφετέρου, να συνεχίσει η προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό κατά το 
μέγιστο δυνατό.  Επιπρόσθετα, για το θέμα αυτό κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής σχετικό σημείωμα στο 
οποίο παρατίθενται περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού 
για τον τερματισμό της λειτουργίας των εν λόγω γραφείων.  Σε σχέση με την πλήρωση της θέσης Διευθυντή 
Τουρισμού, οι εκπρόσωποι του ΚΟΤ δήλωσαν ότι η θέση είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
οργανισμού και για το λόγο αυτό ο οργανισμός αποφάσισε όπως προχωρήσει στην πλήρωσή της.  Όπως οι 
ίδιοι δήλωσαν, η εν λόγω θέση είχε πληρωθεί στο παρελθόν, όμως ο διορισμός ακυρώθηκε από το Ανώτατο 
Δικαστήριο.  Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΤ  αποφάσισε την επαναπροκήρυξη και πλήρωση 
της θέσης, αφού έλαβε υπόψη την άποψη των νομικών συμβούλων του οργανισμού.   

 Υπό το φως της πιο πάνω εξέλιξης, η επιτροπή απέστειλε σχετικές επιστολές, ημερομηνίας 4 Απριλίου 
2013, προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζητώντας όπως λάβει γνωμάτευση σχετικά με τη 
νομιμότητα των διαδικασιών που ακολούθησε ο οργανισμός για την πλήρωση της εν λόγω θέσης, 
λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης για πλήρη αναστολή πλήρωσης θέσεων στο 
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, και προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ για 
περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθεί ο οργανισμός σε σχέση με την πλήρωση της 
θέσης.   

 Συναφώς, ο ΚΟΤ με επιστολή του, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, ενημέρωσε την επιτροπή σε σχέση με 
το όλο ιστορικό της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για πλήρωση της πιο πάνω θέσης αποστέλλοντας 
και τη σχετική αλληλογραφία του οργανισμού με τους νομικούς συμβούλους του, καθώς και με το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.  

 Σε σχέση με τη μετονομασία μίας θέσης Τουριστικού Λειτουργού σε θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων 
οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι πρόκειται για λειτουργό με νομικά προσόντα που κατέχει θέση Τουριστικού 
Λειτουργού του οποίου η θέση μετονομάζεται σε Λειτουργό Νομικών Θεμάτων στη βάση της αντίστοιχης 
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κλίμακας και σχεδίου υπηρεσίας που ισχύει στη δημόσια υπηρεσία, με σκοπό την κάλυψη του αυξημένου 
όγκου νομικών θεμάτων του οργανισμού, εν όψει και της πρόωρης αφυπηρέτησης του υφιστάμενου λειτουργού 
νομικών θεμάτων.  Όπως οι ίδιοι δήλωσαν, κατά τα έτη 2013 και 2014 δε θα υπάρξει οποιοδήποτε 
επιπρόσθετο κόστος από την εν λόγω μετονομασία. 

 Περαιτέρω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Απριλίου 
2013, ενημέρωσε την επιτροπή ότι το αίτημα για αναβάθμιση και μετονομασία μίας θέσης Τουριστικού 
Λειτουργού σε θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων συζητήθηκε σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Οικονομικών στις 8 Φεβρουαρίου 2013 στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών 
και του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.  Σύμφωνα με την επιστολή, με βάση την απόφαση 
που λήφθηκε κατά τη σύσκεψη αυτή και δεδομένου του γεγονότος ότι το αίτημα είχε εγκριθεί κατά το 2010 για 
άλλο λειτουργό του ΚΟΤ, του οποίου η θέση από Τουριστικό Λειτουργό (Κλίμακα Α8-Α10+Α11) αναβαθμίστηκε 
και μετονομάστηκε σε θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων (Κλίμακα Α9-Α11+Α12) και ο οποίος αφυπηρέτησε 
πρόωρα από τον οργανισμό, εγκρίθηκε το παρόν αίτημα για αναβάθμιση και μετονομασία από Τουριστικό 
Λειτουργό σε Λειτουργό Νομικών Θεμάτων για κάλυψη της κενωθείσας θέσης δεδομένης της ιδιότητας του 
ιδίου ως νομικού. 

 Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του υπό συζήτηση θέματος μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν τη 
διαγραφή από τον υπό εξέταση προϋπολογισμό δύο κενών θέσεων  Λειτουργών Διασφάλισης Ποιότητας, 
καθώς και την κατάργηση του επιδόματος υποδημάτων που παραχωρείται υπό προϋποθέσεις στο προσωπικό 
του ΚΟΤ. 

 Συναφώς, υιοθετώντας τις πιο πάνω εισηγήσεις μελών της επιτροπής, με τις οποίες συμφώνησαν και οι 
αρμόδιοι εκπρόσωποι του ΚΟΤ, κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένο κείμενο προϋπολογισμού, 
στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές ρυθμίσεις.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν τροπολογίες από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος και από πλευράς Δημοκρατικού 
Συναγερμού. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Βότσης. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Για τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, η πρώτη αφορά τις θέσεις Διευθυντή Τουρισμού, κλίμακα Α15.  Η 
τροπολογία μας περιλαμβάνει την αφαίρεση μίας εκ των τεσσάρων θέσεων και της αντίστοιχης μετατροπής του 
ποσού για τη συγκεκριμένη θέση.  Ο λόγος που καταθέτουμε αυτή την τροπολογία είναι γιατί και το Τμήμα 
Διοίκησης και Προσωπικού από το 2012 με επιστολές προς τον ΚΟΤ αναφέρει ότι αυτή την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης θα μπορούσαν οι τρεις διευθυντές του ΚΟΤ, κλίμακα Α15+1, να κάνουν τη δουλειά των 
τεσσάρων.  Και θεωρήθηκε από το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού ότι δε θα έπρεπε να προχωρήσουν προς 
αυτή την κατεύθυνση.  Υπάρχει και γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία η οποία εξηγά τη διαδικασία με την 
οποία θα μπορούσε να γίνει η κατάργηση αυτής της θέσης.  Θα έπρεπε να είχαν τη σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργείου Οικονομικών και της επιτροπής Οικονομικών, πράγμα το οποίο δεν έγινε.  Απλώς αναφέρω ότι ο 
ΚΟΤ, ενώ συζητείτο το θέμα στην επιτροπή Οικονομικών πριν δύο βδομάδες και γνώριζε ότι υπήρχε καταρχήν 
σοβαρή πιθανότητα να μην εγκριθεί αυτή η θέση, προχώρησε την προηγούμενη βδομάδα στην ψήφιση υπέρ 
της πλήρωσης αυτής της θέσης.  Ακολούθως, παρά το ότι και την προηγούμενη βδομάδα στην επιτροπή 
Οικονομικών, στην οποία συζητείτο το θέμα, και στην επιτροπή Εμπορίου έλαβαν γνώση ότι η Βουλή διέκειτο 
αρνητικά προς αυτή την προσέγγιση, φρόντισαν χθες λίγο πριν την ψηφοφορία τη σημερινή να επικυρώσουν 
τα πρακτικά.  Σήμερα ο γενικός διευθυντής του ΚΟΤ μάς είπε ότι, αν δεν υπογράψει ο ίδιος τα πρακτικά, δεν 
κλείνει η πράξη, άρα υπάρχει ακόμη περιθώριο.  Γι’  αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η θέση 
και να αφαιρεθεί το αντίστοιχο ποσό από τον προϋπολογισμό. 

 Η δεύτερη τροπολογία αφορά στο σταύρωμα στην ουσία μιας άλλης θέσης, του Λειτουργού Νομικών 
Θεμάτων. Θέλουμε να ξαναπεράσει από την επιτροπή Οικονομικών, να συζητηθεί αυτό το θέμα ξανά, γιατί 
υπάρχει έτσι μια σύγχυση από πέρσι για τη συγκεκριμένη θέση, όπου ένας λειτουργός κατά έναν παράξενο 
τρόπο χρήστηκε λειτουργός νομικών θεμάτων.  Υπάρχουν προβληματισμοί και στη δική μας την παράταξη, 
αλλά και σε άλλες, και πιστεύω ότι θα μπορούσε να σταυρωθεί αυτή η δεύτερη θέση, για να ξαναπάει στην 
επιτροπή Οικονομικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου και ο κ. Βαρνάβα. 
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Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Για το θέμα της πρώτης θέσεως, έχει απόλυτο δίκαιο ο αγαπητός συνάδελφος, αυτή ήταν η διαδικασία.  
Και υπήρξε κατά κάποιο τρόπο και προκλητική, προσβλητική συμπεριφορά προς το κοινοβούλιο με τις κινήσεις 
και τις ενέργειες που έγιναν από το διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, παρά το ότι 
εμείς ως επιτροπή πάντοτε με πλήρη σεβασμό και εκτίμηση απευθυνθήκαμε και απευθυνόμαστε προς τα 
διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών.  Και μάλιστα επιβαρύνει και τον προϋπολογισμό ως μια 
θέση η οποία δεν πληρώθηκε, λόγω του ότι έππεσεν ’πού το δικαστήριο. 

 Για το δεύτερο ζήτημα, που είναι απλώς μετονομασία τίτλου, που ουσιαστικά δεν επιβαρύνει ποσώς τον 
προϋπολογισμό και τις δαπάνες, δεν έχουμε καμιά ένσταση να ψηφιστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Βαρνάβα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, όπως είναι πασιφανές, η τροποποίηση αυτή είναι συνυφασμένη και με την πρόταση 
νόμου την οποία ψηφίσαμε προηγουμένως από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού.  Θα χρησιμοποιήσω 
δύο λέξεις που έχει χρησιμοποιήσει ο κ. Χριστοφόρου. Πράγματι είναι προσβλητικό και υποτιμητικό προς το 
σώμα αυτό το γεγονός ότι ακόμη και υπουργεία και ημικρατικοί οργανισμοί χθες το απόγευμα υπέγραφαν 
προαγωγές αστυνομικών και άλλων ανθρώπων που πήραν προαγωγές στους ημικρατικούς οργανισμούς.  
Άρα, εμείς, κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι πράγματι ήταν προσβλητικός και υποτιμητικός ο τρόπος με τον οποίο 
ο ΚΟΤ συμπεριφέρθηκε, γιατί ακόμη και προχθές, την περασμένη Τρίτη, στην επιτροπή Εμπορίου έλαβε το 
μήνυμα της επιτροπής και προσέτρεξε χθες το απόγευμα, μετά από είκοσι τέσσερις ώρες, να εγκρίνει αυτή την 
προαγωγή.  Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να εγκρίνουμε αυτή τη συμπεριφορά, γι’  αυτό το λόγο εμείς θα 
ταχθούμε υπέρ και των δύο τροποποιήσεων του Δημοκρατικού Κόμματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Κατσουρίδης. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς νομίζω πρέπει να λέμε τα γεγονότα ως έχουν.  Δεν αποτελεί καμιά προαγωγή, 
είναι επαναδιορισμός στη θέση μετά από απόφαση του δικαστηρίου, για να είμαστε εντάξει.  Και δεν μπορεί να 
κτίζουμε ομιλίες πάνω σε λάθος ενημέρωση τζιαι δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν το ξέρουμε τούτο το πράμα! 

 Δεύτερον, εάν είναι προσβλητικό για τη Βουλή το γεγονός ότι ο ΚΟΤ ενήργησε όπως ενήργησε, παρ’  
όλο που δεν αποτελεί προαγωγή, και αυτό που ψηφίσαμε σήμερα δεν είναι η απαγόρευση πλήρωσης θέσεων -
μάλιστα μετά από απόφαση δικαστηρίου- αλλά είναι “όχι στις προαγωγές”, ε, τι θα πούμε για προαγωγές 
αστυνόμων; 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Αυτό είπα! 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Έντζιε ’ν για σας που λέω, κύριε Βαρνάβα, έντζιε μιλάτε μόνο εσείς! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Λοιπόν, κατά συνέπεια, κύριε Πρόεδρε, εγώ θεωρώ ότι αυτό που γίνεται είναι έξω ’πού το πνεύμα αυτού 
που ψηφίσαμε πριν λίγο.  Να είμαστε ειλικρινείς!  Υπήρχε που υπήρχε η διαφωνία της πλειοψηφίας για τη 
συγκεκριμένη θέση και το συγκεκριμένο άνθρωπο και ας μην κρυβόμαστε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Δε βλέπω να υπάρχει άλλος ομιλητής.  Θα προχωρήσω να διαβάσω τις… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Άντρος Κυπριανού, παρακαλώ. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Θέλω να προσθέσω απλώς και τα εξής στα όσα έχει πει ο κ. Κατσουρίδης, διότι θεωρώ ότι η Βουλή 
βάζει τον εαυτό της σε μια πολύ επικίνδυνη ατραπό και θα πρέπει να το πούμε έτσι καθαρά, για να μην 
κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας:  Εάν θα ξεκινήσουμε να τοποθετούμαστε στη Βουλή στη βάση του ποια 
άτομα αφορούν οι διάφορες θέσεις, θεωρώ ότι θα προσφέρουμε τη χειρότερη υπηρεσία στον τόπο.  Και, αν 
ξεκινήσουμε να κρίνουμε με κομματικά κριτήρια ποιες θέσεις προωθούνται για την πλήρωσή τους και ποιες όχι, 
νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει για τον τόπο μέσα σε αυτές τες πολύ δύσκολες και κρίσιμες 
συνθήκες.  Και νομίζω ότι ο κ. Κατσουρίδης έχει θέσει ξεκάθαρα το πλαίσιο για το τι αφορά η συγκεκριμένη 
θέση.  Δεν έχει σχέση καθόλου με αυτά τα οποία είπε ο κ. Βότσης, γι’  αυτό νομίζω πρέπει να είμαστε 
ειλικρινείς ο ένας με τον άλλο.  Και να πούμε ότι, αν θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, θα γκρεμίσουμε τα 
πάντα στον τόπο μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Βότσης να δευτερολογήσει; 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, να πω ότι το δικαστήριο ακύρωσε τη συγκεκριμένη πράξη του ΚΟΤ που έγινε πριν δυο 
χρόνια και είναι νέα διαδικασία η οποία κατεπειγόντως ολοκληρώθηκε… 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Με γνωμάτευση. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Διαβάστε τις γνωματεύσεις και διαβάστε και τις προσεγγίσεις του νομικού συμβούλου της Δημοκρατίας, 
της Γενικής Εισαγγελίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να μην μπούμε στη συγκεκριμένη… 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Άρα, έχω την εντύπωση ότι και ο κ. Κατσουρίδης και ο κ. Κυπριανού σε όσα έχουν πει δεν εντοπίζουν 
κάτι το οποίο εμείς αποκρύψαμε.  Είναι μια νέα διαδικασία που προέκυψε μετά την ακύρωση της 
προηγούμενης από το δικαστήριο. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Κυπριανού. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Η θέση υπήρχε, κανένας δεν είπε ότι έπρεπε… Δεν είπε το δικαστήριο ότι πρέπει να ακυρωθεί η θέση, 
το δικαστήριο ακύρωσε το διορισμό το συγκεκριμένο και ξανακίνησε η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης.  
Και διερωτώμαι… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 … διερωτώμαι, κύριε Πρόεδρε, τι συμβούλευσε το πρωί ο Γενικός Εισαγγελέας τη σύσκεψη των 
εκπροσώπων των κομμάτων!  Δεν ήμουν παρών, αλλά η πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν πρέπει οι 
διαδικασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει να επηρεαστούν από την όποια απόφαση της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στη σύσκεψη των κομμάτων δεν ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας σήμερα. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 
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 Στην επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Α, στην επιτροπή, εννοείτε. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Στην επιτροπή, έστω.  Έχω την εντύπωση ότι αυτή ήταν η συμβουλή που έδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας, 
την οποία βέβαια όποτε μας βολεύει την πετούμε στον κάλαθο των αχρήστων! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Σαμψών. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Κύριε Πρόεδρε, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, νομικά τουλάχιστον. Ακύρωση θέσης από 
το δικαστήριο, όπως όλοι γνωρίζετε, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν είχε γίνει ποτέ και έρχεται ξανά ο 
ΚΟΤ να κάμει την ίδια πράξη, η οποία ακυρώθηκε, με αναδρομική ισχύ από την περασμένη φορά που έκαμε 
την πρώτη πράξη… 

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 

 Δικαιούνται οι πάντες. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Ναι, θα ληφθούν υπόψη οι αιτητές για τη θέση οι οποίοι ακόμα ενδιαφέρονται ενδεχομένως ή 
ενδιαφέρονταν -και υπήρξε ενδιαφέρον- αλλά σημασία έχει ότι η πράξη θεωρείται από το δικαστήριο -ή μετά 
την απόφαση του δικαστηρίου- ως μηδέποτε γενομένη.  Άρα, αυτό που λένε ο κ. Κατσουρίδης και ο κ. 
Κυπριανού δεν είναι απόλυτα ακριβές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, να μη μετατρέψουμε σε δικαστήριο τη Βουλή, παρακαλώ. 

 Κύριε Βαρνάβα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά με την παρέμβασή του ο κ. Κυπριανού μπορώ να πω ότι έχει ταυτοποιήσει 
περίπου την προαγωγή αυτή.  Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι η τοποθέτησή μας είναι θέμα αρχής, βάσει και της 
πρότασης νόμου που κατέθεσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός και στηρίξαμε, και δεν έχει καμία απολύτως σχέση 
πού ανήκει οποιοσδήποτε κομματικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωρούμε με τις δύο τροπολογίες του Δημοκρατικού Κόμματος.  Είναι σαφείς, είναι ενώπιόν σας. 

 Παρακαλώ το γραμματέα να διαβάσει την πρώτη τροπολογία του Δημοκρατικού Κόμματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του Δελτίου Δαπανών του προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2013 ως ακολούθως: 

1. Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (020) «Διευθυντές Τουρισμού (Κλίμακα Α15 επεκτεινόμενη κατά μια 
προσαύξηση)» του άρθρου 1 του Κεφαλαίου 1 αυτού, κάτω από τη στήλη «Θέσεις 2013», του αριθμού 
«4» με τον αριθμό «3» και την ανάλογη διαμόρφωση του σχετικού κονδυλίου που αφορά τις εν λόγω 
θέσεις κάτω από τη στήλη «2013 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρώτης τροπολογίας του Δημοκρατικού Κόμματος; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ και δεκαοκτώ εναντίον, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη τροπολογία του Δημοκρατικού Κόμματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

2. Με την ένθεση της ακόλουθης σημείωσης έναντι του εδαφίου (095) «Λειτουργοί Νομικών Θεμάτων  
Κλίμακες Α9, Α11 και Α12)» του άρθρου 1 του Κεφαλαίου 1 - (€11.575): 

 «Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο και εδάφιο αυτό, χωρίς να ενημερώνεται εκ των 
προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η 
γραπτή συγκατάθεσή της.». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι ψήφους εναντίον, δεκαεπτά υπέρ και δεκαοκτώ αποχές, απορρίπτεται η δεύτερη τροπολογία 
του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Τώρα προχωρούμε στις τροπολογίες τις οποίες έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του 
Δημοκρατικού Συναγερμού. 

 Θέλει κάποιος να παρουσιάσει τις τροπολογίες; 

 Ορίστε, κύριε Χριστοφόρου. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, παραμένοντας συνεπέστατοι με τις αρχές που μας διέπουν, όπως και πέρσι έτσι και 
φέτος, ακριβώς τα ίδια κονδύλια που ουσιαστικά δεσμεύσαμε κατά 50%, “Προβολή και δημοσιότητα”, 
“Συμμετοχή στις εκθέσεις”, τα δεσμεύουμε και φέτος. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχουν διανεμηθεί.  Στο φάκελό μου υπάρχουν. 

 Λοιπόν, προχωρούμε στην ψηφοφορία επί της τροπολογίας που έχει προτείνει ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
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 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του Δελτίου Δαπανών του προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού για το 2013 με την ένθεση έναντι των πιο κάτω αναφερομένων άρθρων σημειώσεων 
ως ακολούθως: 

 Κεφάλαιο 4 «Προβολή και Δημοσιότητα» 

 (α)  Άρθρο 2 «Διαφήμιση και Τουριστική Προβολή» (€21.465.797) 

 «Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί για το ποσό που υπερβαίνει το ένα δεύτερο της πρόνοιας που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο αυτό, χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.». 

 (β)  Άρθρο 5 «Συμμετοχή σε Εκθέσεις»(€2.700.000) 

 «Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί για το ποσό που υπερβαίνει το ένα δεύτερο της πρόνοιας που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο αυτό, χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο, κύριε Πρόεδρε. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, απολογούμαι, εγώ τώρα τις βλέπω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, θα επαναλάβω την ψηφοφορία. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας του Δημοκρατικού Συναγερμού; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ και πέντε εναντίον, εγκρίνεται η τροπολογία του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

 Και τώρα προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση Πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ποσού ύψους €55.034.391 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων 
κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο.   Άρθρο 4. 

 Δημιουργία και κατάργηση θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 6 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο7. 
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 Διάθεση ειδικών εισπραττόμενων/εμβαζομένων ποσών για υλοποίηση συγκεκριμένων 
προγραμμάτων/σκοπών.  Άρθρο 8. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένταση στην έγκριση των άρθρων 1 μέχρι 8; 

 Εφόσον δεν υπάρχει, τα άρθρα 1 μέχρι 8 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 
2013 Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα είναι επίσης εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2013 Νόμος του 2013».  Η έκθεση 
θεωρείται αναγνωσθείσα.   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2013 

Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης 

 Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού 

 Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης 

 Σταύρος Ευαγόρου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω 
προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 8 Απριλίου 2013.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). 

 Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €27.382.853 και έσοδα ύψους 
€22.345.479.  Η διαφορά αναμένεται να καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών. 

 Όπως είναι γνωστό, η αποστολή του ΚΟΔΑΠ, ο οποίος συστάθηκε με βάση τον υπ’ αριθμόν 149(Ι) του 
2003 νόμο για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, είναι η διατήρηση αποθεμάτων 
πετρελαιοειδών προϊόντων, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο, ώστε σε 
περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να 
μπορεί να αποδεσμεύει τις αναγκαίες ποσότητες αποθεμάτων. 

 Όπως είναι επίσης γνωστό, οι ποσότητες πετρελαϊκών αποθεμάτων που ο ΚΟΔΑΠ υποχρεούται να 
τηρεί πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιούν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς για ενενήντα ημέρες.  

 Οι συνολικές δαπάνες του ΚΟΔΑΠ για το 2013 αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Αποδοχές προσωπικού και δικαιώματα παράστασης διοικητικού συμβουλίου €198.030 

2. Άλλες δαπάνες €203.600 

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτός αποθεμάτων €3.023 

4. Δαπάνες αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων €26.808.100 
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5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες €170.000 

6. Δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών €100 

 Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΚΟΔΑΠ ύψους €22.345.479 προέρχονται από τις συνδρομές των μελών 
του (€21.745.479) και από τόκους εισπρακτέους (€600.000).  Περαιτέρω, οι λειτουργικές και διοικητικές 
δαπάνες του ΚΟΔΑΠ και η εξυπηρέτηση των δανείων (τόκοι και αποπληρωμές) που γίνονται για την απόκτηση 
αποθεμάτων χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών του. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι του ΚΟΔΑΠ ενημέρωσαν την 
επιτροπή ότι οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2013 παρουσιάζονται μειωμένες κατά €1.160.270 και ότι η 
πρόβλεψη αναφορικά με τα έσοδα από τόκους παρουσιάζεται επίσης μειωμένη λόγω μείωσης των επιτοκίων.   

 Οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν επίσης ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού ανέρχονται γύρω στα €23 
εκατομ., τα οποία είναι κατατεθειμένα σε τρία συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, ενώ ποσό ύψους €2 εκατομ. 
είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα Κύπρου.   

 Όσον αφορά τη δημιουργία αποθεμάτων πετρελαιοειδών, για το 2013 ο οργανισμός προτίθεται να 
προβεί σε αγορά τριών χιλιάδων ΜΤ βενζίνης στα πλαίσια της πολιτικής για αύξηση των ιδιόκτητων 
αποθεμάτων του (€3 εκατομ.) βάσει της προκήρυξης δημόσιων προσφορών και με κάλυψη της δαπάνης για 
την αγορά των πρόσθετων αποθεμάτων από ίδιους πόρους. 

 Στον ίδιο προϋπολογισμό περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €4.400.000 για την αποπληρωμή δανείων 
που συνήψε ο οργανισμός για τη χρηματοδότηση της αγοράς αποθεμάτων.  Σύμφωνα με τα κατατεθέντα 
στοιχεία, τα αρχικά ποσά των δανείων που συνήφθησαν στις 17 Ιουνίου 2008 από την Τράπεζα Κύπρου και τη 
Λαϊκή Τράπεζα ανέρχονται στα €60 εκατομ., ενώ το αρχικό ποσό του δανείου που συνήφθη στις 24 Μαρτίου 
2008 από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανέρχεται στα €43.415.000.  Τα ετήσια επιτόκια είναι 5,35% για το 
δάνειο της Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής Τράπεζας, ενώ για το δάνειο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 
είναι εξαμηνιαίου Euribor συν περιθώριο 2%. 

 Τα υπόλοιπα των δανείων κατά την 31
η
 Σεπτεμβρίου 2012 είχαν ως ακολούθως: 

Τράπεζα Κύπρου €22.200.364 

Λαϊκή Τράπεζα  €22.259.395 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα €35.361.553 

Σύνολο €79.821.312 

 Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τη διατήρηση των αποθεμάτων, αυτή γίνεται στις εγκαταστάσεις της 
Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών, στις εγκαταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού και στο 
εξωτερικό.  Τα συνολικά δικαιώματα για αποθήκευση, ενοικίαση και ασφάλιση αποθεμάτων για το έτος 2013 
προϋπολογίζονται σε €15.108.100 και αναλύονται ως ακολούθως: 

Αποθήκευση στην Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ €3.100.000 

Εκχώρηση υποχρέωσης στην ΑΗΚ €4.000.000 

Αποθήκευση στο εξωτερικό 

 Ελληνικά Πετρέλαια €2.686.000 

 Μότορ Όιλ (Ελλάς) €4.114.000 

€6.800.000 

Ενοικίαση Αποθεμάτων 

 Total Netherland €665.600 

 SHELL Nederland €134.400 

€800.000 

Ασφάλιση 

 €2,076845 ανά ΜΤ ιδιόκτητων αποθεμάτων 

€408.100 

 Σημειώνεται ότι στον ίδιο προϋπολογισμό περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €100 για τη 
δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών, σε περίπτωση που θα ληφθεί σχετική απόφαση.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τον υπό συζήτηση 
προϋπολογισμό, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο 
έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων 
Πετρελαιοειδών, ποσού ύψους €27.382.853 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  

Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων 
κάτω από το ίδιο κεφάλαιο.  Άρθρο 4. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα κονδύλια.  Άρθρο 5. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 

 Αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού.  Άρθρο 8. 

 Επιδόματα.  Άρθρο 9. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 10. 

 Απαγόρευση παροχής προκαταβολής.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 11; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 11 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2013 Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 6 θέμα είναι και αυτό εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2013 Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα.   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για 
το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2013 

Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου   

 Λευτέρης Χριστοφόρου Γιώργος Βαρνάβα 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης Νίκος Κουτσού  

 Σοφοκλής Φυττής  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο 
πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 
2013.  Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και 
εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων 
Περιουσιών Κύπρου (ΣΙΤΟΠ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Πληγέντων Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών 
(ΠΑΣΥΠΕΕ), της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων, του Κινήματος Κυπρίων Κτηματιών 
Κατεχομένων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Περιουσιών Κατεχομένων (ΠΑΣΙΠΕΚΑ).  Οι 
εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και 
του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στην πρώτη  
συνεδρίαση της επιτροπής.   

 Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα και δαπάνες του 
ίδιου ύψους, €98.000.040, σε σύγκριση με ποσό ύψους €93.200.040 για το 2012, καθώς και εγγυήσεις ύψους 
€16.000.000, σε σύγκριση με εγγυήσεις για ποσό ύψους €60.000.000 για το 2012. 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 

               € 

1. Διαχειριστικά έξοδα   6.257.030 

2. Παραχώρηση δανείων Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής 
Φερεγγυότητας (σπουδές, νέα ζευγάρια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
επαγγελματική δραστηριοποίηση, σωματεία, οργανώσεις και ενώσεις 
προσφύγων) 

  

46.000.000 

3. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων   19.593.000 

4. Πληρωμές λόγω εγγυήσεων          10 

5. Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από 
αποπληρωμές δανείων εσωτερικού 

  

26.000.000 

6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό        150.000 
-------------------- 

 Σύνολο  98.000.040 

 Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στις 
σχετικές δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια για ποσό ύψους €46.000.000 για παραχώρηση δανείων μέσω του 
Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.  Από το ποσό αυτό ποσό ύψους €44.249.970 
προϋπολογίζεται να παραχωρηθεί για σπουδαστικά δάνεια, ποσό ύψους €1.750.000 για δάνεια σχετικά με 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ποσό ύψους €10 για δάνεια σε νέα ζευγάρια, μετά από απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου του φορέα να παραμείνει αυτό το ποσό λόγω της οικονομικής περισυλλογής της 
κυβέρνησης, ποσό ύψους €10 για δάνεια επαγγελματικής δραστηριοποίησης και ποσό ύψους €10 για δάνεια 
σε σωματεία και οργανώσεις. 

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΦΙΚΒ προέρχονται κυρίως από 
κρατική χορηγία, από άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης 
Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση 
πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον 
ΚΦΙΚΒ για το 2013, που περιλαμβάνεται στα έσοδα του φορέα, ανέρχεται στο ποσό των €26.000.000, σε 
σύγκριση με το ποσό ύψους €23.200.000 για το 2012, από το οποίο ποσό ύψους €6.257.030 αφορά διοικητικά 
έξοδα και το υπόλοιπο ποσό, ύψους €19.593.000, αφορά την επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του 
Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ.  Στα έσοδα περιλαμβάνεται 
επίσης ποσό ύψους €46.000.10, ως άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για την παραχώρηση 
δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας και πληρωμών λόγω εγγυήσεων.  
Επιπλέον, μέσω του εν λόγω σχεδίου προγραμματίζεται να δοθούν εγγυήσεις ύψους €16.000.000, σε 
σύγκριση με αντίστοιχες εγγυήσεις ύψους €60.000.000 για το 2012, για κάλυψη δικαιούχων δανείων για 
σκοπούς στέγασης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης. 

 Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

                    € 

1. Κρατική χορηγία   26.000.000 

2. Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο 
Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας 

  
46.000.010 
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3. Αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών 
λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής 
Φερεγγυότητας 

   

 
 26.000.000 

4. Άλλα έσοδα  30        
------------------ 

 Σύνολο  98.000.040 

 Στο στάδιο της περαιτέρω μελέτης του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξήραν το 
σημαντικό έργο που επιτελεί ο φορέας και παράλληλα τόνισαν ότι, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που 
πλήττει και τη χώρα μας και ως εκ τούτου την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή, ο προϋπολογισμός του 
φορέα δεν πρέπει να μειώνεται, αλλά να αυξάνεται κάθε χρόνο, δίνοντας με αυτό τον τρόπο σαφέστατα το 
μήνυμα για στήριξη και ενίσχυση του προσφυγικού κόσμου.  Επ’ αυτού ο πρόεδρος του φορέα εξέφρασε την 
κατανόησή του για το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον παγκόσμιο γεωγραφικό χάρτη 
η Κύπρος δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, καθώς και για το ότι για το λόγο αυτό βρεθήκαμε ενώπιον 
του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του 
τόπου ενωμένες να δούνε πιο ζεστά το θέμα της οικονομίας της χώρας μας, γιατί, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, 
αρκετοί συνάνθρωποί μας που έχουν δάνεια δεν μπορούν να πληρώνουν τις δόσεις τους.  Σε αυτούς 
εμπίπτουν και πρόσφυγες των οποίων τα δάνεια εγκρίθηκαν από το φορέα, έχοντας μάλιστα κρατικές 
εγγυήσεις. 

 Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ δήλωσε στην επιτροπή ότι, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που κατέχει ο φορέας, ο χρόνος αναμονής εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων 
αναμένεται να αυξηθεί σε σχέση με το 2012. 

 Ειδικότερα, ο χρόνος αναμονής υπολογίζεται ως ακολούθως: 

1. Για τα σπουδαστικά δάνεια δώδεκα μήνες, σε σύγκριση με δέκα μήνες το 2012. 

2. Για τα επαγγελματικά δάνεια δεκαοκτώ μήνες, σε σύγκριση με είκοσι τέσσερις μήνες το 2012. 

3. Για τα στεγαστικά δάνεια σαράντα τρεις μήνες. 

4. Για τα δάνεια σε νέα ζευγάρια σαράντα δύο μήνες, σε σύγκριση με τριάντα μήνες το 2012 (δεδομένου ότι 
το εν λόγω κονδύλι θα ανασταλεί για το 2013). 

 Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα δάνεια για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υπάρχει άμεση 
ανταπόκριση και έγκριση των σχετικών αιτήσεων, όπως άλλωστε ίσχυε και το 2012. 

 Ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ δήλωσε περαιτέρω ότι η δέσμευση του φορέα για επανεξέταση των κριτηρίων 
παραχώρησης των δανείων, με σκοπό τη δικαιότερη και ορθότερη κατανομή, με προτεραιότητα σ’ αυτούς που 
έχουν μεγαλύτερη και πραγματική ανάγκη, γίνεται πράξη εδώ και ένα χρόνο και θα συνεχίσει να γίνεται σε 
μεγαλύτερο βαθμό, αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει άμεσα τους σχετικούς τροποποιητικούς 
κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, με τους οποίους εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζουν ποια θα είναι τα 
δικαιούχα πρόσωπα για κάθε σχέδιο δανείου. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε συναφώς ότι υιοθετεί όσα ανέφερε πιο πάνω ο 
πρόεδρος του φορέα, γι’ αυτό και ζήτησε όπως προωθηθεί το νομοσχέδιο προς ψήφιση από την ολομέλεια του 
σώματος. 

 Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής, σχολιάζοντας το χρόνο 
αναμονής για παραχώρηση των πιο πάνω δανείων, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση που 
παρατηρείται όσον αφορά την έγκριση αιτήσεων που αφορούν δάνεια για στεγαστικούς σκοπούς και ζήτησαν 
όπως συντμηθεί το χρονικό διάστημα εξέτασης των σχετικών αιτήσεων. 

 Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και της Υπηρεσίας Μερίμνης και 
Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων δήλωσαν ότι δεν έχουν να προσθέσουν οτιδήποτε περαιτέρω. 

 Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠ δήλωσε ότι ο φορέας πρόσφερε και προσφέρει πολλά στον προσφυγικό 
κόσμο, γι’ αυτό και ζήτησε όπως σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που 
επηρεάζει τώρα όλους μας, όλοι να σταθούμε δίπλα στο φορέα και να τον βοηθήσουμε, ώστε να μπορέσει να 
συνεχίσει να προσφέρει στον προσφυγικό κόσμο. 

 Οι εκπρόσωποι του ΣΙΤΟΠ και του ΠΑΣΙΠΕΕ δήλωσαν ότι οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν αρκετά 
οικονομικά προβλήματα και είναι θύματα της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε στη χώρα μας.  Ως εκ τούτου, 
οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως ο προτεινόμενος προϋπολογισμός, επειδή δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των προσφύγων, δεν τους βρίσκει σύμφωνους.   

 Η εκπρόσωπος της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων δήλωσε ότι οι εκ μητρογονίας 
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πρόσφυγες εμπαίζονται από τους κυβερνώντες, διότι περίμεναν να εγκριθούν οι τροποποιητικοί κανονισμοί του 
ΚΦΙΚΒ, έτσι ώστε να τυγχάνουν των ίδιων δικαιωμάτων με τους υπόλοιπους πρόσφυγες, και για το σκοπό 
αυτό έκανε έκκληση για την προώθησή τους από την επιτροπή για έγκριση από τη Βουλή. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε 
υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ποσού ύψους 
€98.000.040 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31

η
  Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω 
από το ίδιο κεφάλαιο.  Άρθρο 4. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.  Άρθρο 6. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 8. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 
9. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 10. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 10; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 10 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών του 2013 Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 7 θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2013  

Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 
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 Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου 

 Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2013.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, 
συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες.  Το Υπουργείο Οικονομικών και το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Ο προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2013 είναι ισοσκελισμένος και 
προβλέπει δαπάνες ύψους €1.426.400 και έσοδα του ίδιου ύψους, που προέρχονται αποκλειστικά από κρατική 
χορηγία.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο υπό 
αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών 
και σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων 
που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Ο εν λόγω προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους 
€748.348, στα οποία περιλαμβάνονται έξοδα αντιμισθίας των μελών του συμβουλίου ύψους €8.000 και 
αποδοχές προσωπικού ύψους €571.448 (ποσό ύψους €286.409 για το προσωπικό του Αντιναρκωτικού 
Συμβουλίου Κύπρου και ποσό ύψους €285.039 για το προσωπικό του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου), καθώς και διάφορες 
άλλες δαπάνες ύψους €668.052 (ποσό ύψους €596.000 για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και ποσό 
ύψους €72.052 για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου), το κυριότερο κονδύλι των οποίων αφορά την οικονομική 
επιχορήγηση από το Συμβούλιο Προληπτικών και Θεραπευτικών Προγραμμάτων και ανέρχεται στα €515.000. 
Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται σε €10.000.   

 Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, οι πρόνοιες στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό για 
αποδοχές προσωπικού αφορούν μία θέση Εκτελεστικού Γραμματέα, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση 
Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, καθώς και μία θέση 
Προϊσταμένου, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για το ΕΚΤΕΠΝ 
Κύπρου.  Η δαπάνη για μία θέση Λογιστικού Λειτουργού και μία θέση ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα 
επιβαρύνει κατά το ίδιο ποσοστό το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου.   

  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η κρατική χορηγία που προβλέπεται στον υπό αναφορά 
προϋπολογισμό είναι μεγαλύτερη κατά €275.200 από τη σχετική πρόνοια που είχε εγκριθεί και περιλαμβάνεται 
στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί 
από τη Βουλή και ανέρχεται στα €1.151.200.  Η διαφορά αυτή θα καλυφθεί με τη διάθεση εξοικονομήσεων που 
ενδεχομένως να προκύψουν σε κονδύλια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το 2013 ή σε άλλα 
κονδύλια, λόγω της μη πλήρους υλοποίησης του προϋπολογισμού του συμβουλίου. 

 Ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή για διάφορα ζητήματα 
που άπτονται της λειτουργίας του συμβουλίου, καθώς και για την νέα Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση 
της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020, η οποία διαδέχεται  την 
Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2009-2012, με σκοπό να διαμορφώσει το  πλαίσιο, να θέσει τις 
κατευθύνσεις πολιτικής και να συντονίσει την υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο των προσπαθειών και 
πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της χρήσης και εξάρτησης από παράνομες ουσίες, τη διαχείριση της 
επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ και τη διαχείριση της εξάρτησης από νόμιμες ουσίες.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του 
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, αλλά και του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των 
μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτού του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή 
την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.  

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε 
πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή 
του στην ολομέλεια της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 
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 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ποσού ύψους που δεν 
υπερβαίνει τα €1.426.400 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων 
κάτω από το ίδιο κεφάλαιο.  Άρθρο 4.  

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων και λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια 
δαπανών.  Άρθρο 5. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 8. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 
9.  

 Επιδόματα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.  Άρθρο 10. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 10; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 10 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου 
του 2013 Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 8 θέμα είναι και αυτό εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2013 Νόμος του 2012».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα.   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2013 Νόμος του 2012» 

Παρόντες: 

 Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου 

 Στέλλα Κυριακίδου  Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2013.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες του 
ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς 
παράγοντες του οργανισμού αυτού. 

 Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους 



1602 

 

€4.309.177 και έσοδα ύψους €4.074.363, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο υπό 
αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών 
και σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί σχετικές ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία με τις 
ρυθμίσεις που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και 
ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Ο εν λόγω προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους 
€4.259.167, τα οποία κατανέμονται σε έξοδα αντιμισθίας του προέδρου και των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, ύψους €13.281, σε αποδοχές προσωπικού, ύψους €2.768.000, και σε διάφορες άλλες δαπάνες, 
ύψους €1.477.886.  Το κυριότερο κονδύλι των διάφορων άλλων δαπανών, το οποίο ανέρχεται στα €523.205, 
αφορά τη μίσθωση υπηρεσιών και, περιλαμβανομένης της σχετικής πρόνοιας αναφορικά με την καταβολή 
φόρου προστιθέμενης αξίας, ύψους €76.021, κατανέμεται ως ακολούθως: 

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναλογιστών (€237.584). 

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εφαρμογή και υποστήριξη του συστήματος κωδικοποίησης ασθενειών και 
αποζημίωσης για νοσοκομειακή φροντίδα (DRG) (€129.600). 

3. Δικηγορικές υπηρεσίες σε σχέση με το σύστημα πληροφορικής (€50.000). 

4. Άλλες υπηρεσίες (€30.000). 

 Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται στα €50.000. 

 Επιπρόσθετα, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, τα έσοδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας προέρχονται 
από κρατική χορηγία ύψους €3.700.000, η οποία παρουσιάζεται μειωμένη κατά €248.335 σε σχέση με το 2012, 
καθώς και από την υπενοικίαση μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του οργανισμού στο Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών για στέγαση της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας 
Διοίκησης.  

 Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού αφορούν 
πενήντα δύο μόνιμες θέσεις στον οργανισμό και συγκεκριμένα μία θέση Γενικού Διευθυντή, τρεις θέσεις 
Διευθυντή, δεκατέσσερις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, είκοσι δύο θέσεις 
Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, μία θέση Γραμματειακού Λειτουργού και έντεκα θέσεις Βοηθού 
Γραμματειακού Λειτουργού.  Τρεις θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και τέσσερις θέσεις 
Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, οι οποίες προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του οργανισμού για το 
2012, καταργούνται. 

 Τέλος, με τα πιο πάνω στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:   

1. Το προτεινόμενο κονδύλι για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναλογιστών αποτελεί συμβατική 
υποχρέωση του οργανισμού. 

2. Δεν προβλέπεται οποιαδήποτε δαπάνη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την 
εφαρμογή συστήματος πληροφορικής, μέχρις ότου ληφθεί η σχετική απόφαση πολιτικής για την 
προκήρυξη και κατακύρωση προσφοράς για το εν λόγω έργο.  

3. Η πρόνοια για παροχή δικηγορικών υπηρεσιών για το σύστημα πληροφορικής αφορά την παροχή 
εξειδικευμένων δικηγορικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου, καθώς και την 
ετοιμασία των εγγράφων προσφοράς και ειδικότερα του σχετικού συμβολαίου που θα υπογραφεί με τον 
επιτυχόντα προσφοροδότη.  

4. Η πρόνοια για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σύστημα αποζημίωσης υπηρεσιών 
ενδονοσοκομειακής περίθαλψης αποτελεί συμβατική υποχρέωση του οργανισμού. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας  ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα ζητήματα 
που άπτονται της λειτουργίας του οργανισμού, ενώ τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν 
σχετικές ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις. 

 Αναφερόμενοι στα διάφορα θέματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής και ειδικότερα στο θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων αναφορικά με την προώθηση της εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), οι εν 
λόγω εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι η επικαιροποίηση της 
σχετικής αναλογιστικής μελέτης του οίκου “Mercer Ltd”, η οποία προβλέπεται στη συμφωνία με την τρόικα, 
αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013. Ακολούθως, σύμφωνα με τους ίδιους 
εκπροσώπους, αφού επικαιροποιηθεί η εν λόγω μελέτη προς υλοποίηση των όρων που έχει θέσει η τρόικα, η 
οποία και θα καταδείξει τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, θα μεθοδευτεί 
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εκτενής συζήτηση με όλους όσοι εμπλέκονται για τα επόμενα βήματα προς την εφαρμογή ενός ΓΕΣΥ, το οποίο, 
κατʼ απαίτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και 
αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της 
βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, 
εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2013, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως 
«Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2013 Νόμος του 2013». 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος  και το 
μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί 
των προνοιών του προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ποσού που δεν υπερβαίνει τα 
€4.309.177 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω 
από το ίδιο κεφάλαιο.  Άρθρο 4.  

 Κατάργηση θέσεων.   Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων και λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια 
δαπανών.  Άρθρο 6. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 7. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 9. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 
10.  

 Επιδόματα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 11; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 11 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 
2013 Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 9 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου του 2013 
Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου 

 Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μία συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2013.  Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 
(ΟΝΕΚ), του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, καθώς και των οργανώσεων νεολαίας. 

 Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους €6.721.405 
και έξοδα του ίδιου ύψους. 

 Ειδικότερα: 

1. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων του εν λόγω 
προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως: 

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2013 

                                                             € 

Ενοίκια 18.000,00 

Κάρτα νέων 50.000,00 

Τέλη και δικαιώματα εγγραφής 36.010,00 

Διάφορες άλλες υπερπληρωμές        10,00 

Άλλα έσοδα 28.000,00 

Τόκοι/έσοδα από καταθέσεις/επενδύσεις 45.000,00 

Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση   2.544.365,00 

Ανάκτηση εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση             10,00 

Διάφορες χορηγίες για συγκεκριμένα έργα             10,00 

Κυβερνητική χορηγία στα ειδικά ταμεία 4.000.000,00 
___________ 

Σύνολο εσόδων 6.721.405,00 

2. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών του εν λόγω 
προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως: 

Δαπάνες κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2013 

                                                            € 

Δαπάνες προσωπικού 1.278.233,00 

Λειτουργικές δαπάνες κεντρικών γραφείων    843.903,00 

Μεταβιβάσεις 4.376.235,00 

Πάγια      36.000,00 

Έργα υποδομής    110.034,00 

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό      77.000,00 
___________ 

Σύνολο δαπανών 6.721.405,00 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και περιλαμβάνονται στην εισηγητική 
έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το 2013, επισημαίνονται τα εξής: 

1. Κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια από τον ΟΝΕΚ για περιορισμό 
των διάφορων κονδυλίων εξόδων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες 
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του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
στο πνεύμα της αυστηρής περισυλλογής και λιτότητας που διακήρυξε η κυβέρνηση. 

2. Ο ΟΝΕΚ έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις 
εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. 

3. Το ύψος της κρατικής χορηγίας που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το 2013 είναι 
€4.000.000 και παρουσιάζει μείωση κατά €500.000 έναντι της κρατικής χορηγίας του προϋπολογισμού 
του ΟΝΕΚ για το 2012.  Παρ’ όλο που έχει μειωθεί η κρατική χορηγία για το 2013, η αύξηση που 
παρουσιάζεται στο συνολικό προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ οφείλεται στην αυξημένη χορηγία που δόθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στους εισπρακτέους τόκους από τις καταθέσεις του οργανισμού. 

4. Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το έτος 2013 έτυχε διεξοδικής επεξεργασίας τόσο σε συσκέψεις όλων 
των εμπλεκόμενων μερών, που έγιναν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όσο και σε σχετική 
επικοινωνία μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών. 

5. Το Υπουργείο Οικονομικών σε σχετική επιστολή του προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2013, αναφέρει ότι συμφωνεί με τον 
προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το έτος 2013, νοουμένου ότι θα ενσωματωθούν σε αυτόν οι πρόνοιες της 
εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, με θέμα «Προϋπολογισμοί 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το 2013».  Επισημαίνεται ότι οι πρόνοιες της εν λόγω 
εγκυκλίου έχουν ήδη ενσωματωθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό. 

 Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου Κύπρου, ο πρόεδρος του ΟΝΕΚ 
αναφέρθηκε στο έργο του ΟΝΕΚ και έδωσε επεξηγήσεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τα διάφορα 
προγράμματά του.  Ειδικότερα, τόνισε ότι μέσα στις βασικές προτεραιότητες του οργανισμού είναι το σοβαρό 
θέμα της απασχόλησης των νέων και της αντιμετώπισης της ανεργίας που μαστίζει σήμερα τη νεολαία μας. 

 Όλοι οι εκπρόσωποι των οργανώσεων νεολαίας που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
συμφώνησαν με την προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, παράλληλα όμως, χωρίς να 
παραγνωρίζουν την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή, σχολίασαν το γεγονός της μείωσης του κονδυλίου 
που αφορά το έργο “Πρωτοβουλίες Νέων”, το οποίο παρέχει χρηματοδότηση στις οργανώσεις για τις 
δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις τους. 

 Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νεολαίας, χωρίς να διαφωνεί με την έγκριση του 
προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το 2013, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι το κονδύλι για την 
πανευρωπαϊκή διαδικασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου με τη νεολαία, την οποία συντονίζουν στην Κύπρο το 
Συμβούλιο Νεολαίας, ο ΟΝΕΚ και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει μηδενιστεί για το 2013. 

 Η επιτροπή, στα πλαίσια της μελέτης του προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις πρόνοιές του, υπέβαλε 
αριθμό ερωτημάτων και ζήτησε επεξηγήσεις σε σχέση με διάφορα κονδύλια που αφορούν τη λειτουργία και το 
έργο του ΟΝΕΚ, για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της.   

 Ειδικότερα, η επιτροπή διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι το ύψος του κονδυλίου που αφορά τα ενοίκια και 
που ανέρχεται στα €196.800 είναι πολύ υψηλό.  Συγκεκριμένα, ορισμένα από τα ετήσια ενοίκια που 
καταβάλλονται από τον ΟΝΕΚ για σκοπούς ενοικίασης κτιρίων είναι ιδιαίτερα υψηλά, όπως αυτό που αφορά το 
ετήσιο ενοίκιο των κεντρικών γραφείων του ΟΝΕΚ, το οποίο ανέρχεται στα €119.535.  Ως εκ τούτου, ο ΟΝΕΚ, 
όπως επισήμανε η επιτροπή, θα πρέπει να έλθει σε συνεννόηση με τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες και όπου 
είναι εφικτό να διαπραγματευθεί τη δυνατότητα μείωσης των ενοικίων.   

 Οι εκπρόσωποι του ΟΝΕΚ δήλωσαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν ήδη διαπραγματεύσεις και 
μειώθηκε το ύψος του ενοικίου, αλλά θα καταβληθεί εκ νέου προσπάθεια για περαιτέρω μειώσεις. 

 Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, έκρινε σκόπιμο να ζητήσει τη μείωση κατά 10% του συνολικού 
ποσού που αφορά το κονδύλι των ενοικίων.   

 Συναφώς, ο ΟΝΕΚ ανταποκρινόμενος στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής και σε συνεννόηση με τα 
συναρμόδια υπουργεία απέστειλε στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο του προϋπολογισμού του.  Ειδικότερα, το 
κονδύλι στο άρθρο 03025, που αφορά τα ενοίκια, ύψους €196.800 μειώθηκε και αντικαταστάθηκε με κονδύλι 
ύψους €177.120. 

 Παράλληλα, στο άρθρο 02141, που αφορά τα τιμαριθμικά επιδόματα, έγινε διόρθωση, ώστε να 
απαλειφθεί η αύξηση που εκ παραδρομής παρουσιαζόταν λόγω λανθασμένου λογιστικού χειρισμού. 

 Επισημαίνεται ότι στο αναθεωρημένο κείμενο του εν λόγω προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στο 
συγκεφαλαιωτικό πίνακα των δαπανών αναπροσαρμόστηκαν ορισμένα ποσά, χωρίς όμως να επηρεαστεί το 
συνολικό ποσό, το οποίο παραμένει στα €6.721.405. 
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 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην 
ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά 
διαμορφωθεί για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ποσού €6.721.405 για τη χρήση 
του έτους που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω 
από το ίδιο κεφάλαιο.  Άρθρο 4.  

 Διάθεση ειδικώς εμβαζομένων/εισπραττομένων ποσών για υλοποίηση συγκεκριμένων 
σκοπών/προγραμμάτων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο επί των δαπανών και εσόδων.  Άρθρο 6. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 7. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 
8.  

 Υπερωριακή απασχόληση.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 11; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 11 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου του 
2013 Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα υπ’ αριθμόν 10, 11 και 12 θέματα έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και «Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του 
επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης  

 Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Περδίκης 
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 Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής: 

 Πρόδρομος Προδρόμου Μαρία Κυριακού 

 Σταύρος Ευαγόρου Ανδρέας Μιχαηλίδης 

 Γιάννος Λαμάρης Αντώνης Αντωνίου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια του 
επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2013.  Στη συνεδρία 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών.  

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα υπό αναφορά νομοσχέδια, στα πλαίσια 
υλοποίησης της απόφασης της Ομάδας του Ευρώ, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2013, προωθείται η υλοποίηση 
των προνοιών της εν λόγω απόφασης. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η αύξηση του συντελεστή εταιρικού φόρου από 10%, που ισχύει 
σήμερα, στο 12,5%. 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η αύξηση του συντελεστή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα 
της Δημοκρατίας από 15% σε 30%, όσον αφορά ποσό τόκου που λαμβάνεται ή πιστώνεται ή λογίζεται ότι 
λαμβάνεται ή πιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού 
Ιδρύματος Νόμου, ώστε ο συντελεστής του ειδικού φόρου να αυξηθεί από το 0,11% στο 0,15%. 

 Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται η αύξηση της φορολόγησης του εισοδήματος που 
φορολογείται σύμφωνα με τον ισχύοντα περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο κάθε νομικού προσώπου 
που είναι ή δεν είναι φορολογικός κάτοικος στη Δημοκρατία από 10% σε 12,5%. 

 Αναφορικά με το δεύτερο νομοσχέδιο, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα περί 
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, πρόσωπα που είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία 
καταβάλλουν έκτακτη εισφορά ως εξής: 

1. Για μερίσματα που λαμβάνονται ή λογίζεται ότι λαμβάνονται, σύμφωνα και με τις επιφυλάξεις που θέτει 
το σχετικό άρθρο του νόμου αυτού, σε ποσοστό 20% στο ποσό του μερίσματος μέχρι την 31

η
 

Δεκεμβρίου 2013 και σε ποσοστό 17%, όπως θα ίσχυε από 1
η
 Ιανουαρίου 2014. 

2. Για ποσό τόκου που λαμβάνεται ή πιστώνεται σε ποσοστό 15% επί του ποσού των τόκων. 

Με το σχετικό νομοσχέδιο προτείνεται όπως η έκτακτη εισφορά σε τόκους αυξηθεί σε ποσοστό 30%, 
διατηρώντας όμως τις ακόλουθες ισχύουσες ρυθμίσεις: 

1. Τις επιφυλάξεις που θέτει το άρθρο 3(2)(α) του νόμου αυτού, αναφορικά με μερίσματα που λαμβάνονται 
ή λογίζεται ότι λαμβάνονται. 

2. Το δικαίωμα επιστροφής της παρακρατηθείσας έκτακτης εισφοράς επί των τόκων πέραν του ποσού που 
αντιστοιχεί στο τρία τοις εκατόν (3%) στην περίπτωση ατόμου του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, 
περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000) 
ετησίως. 

3. Την έκτακτη εισφορά στο μειωμένο ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%) για κάθε άτομο που είναι κάτοικος 
στη Δημοκρατία για τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, καθώς και τόκους που 
λαμβάνει ή πιστώνεται ταμείο προνοίας ή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Με το τρίτο νομοσχέδιο σκοπείται η αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου των πιστωτικών 
ιδρυμάτων από 0,11% σε 0,15%. 

 Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών δήλωσε ότι τα εν λόγω νομοσχέδια αποτελούν προϋπόθεση η οποία έχει τεθεί εκ μέρους της 
τρόικας για την υπογραφή της μνημονιακής σύμβασης και συναφώς την εκταμίευση της πρώτης δόσης του 
δανείου μέχρι τα μέσα Μαΐου 2013.   

 Ως εκ τούτου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε όπως τα εν λόγω νομοσχέδια 
ψηφιστούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία στην 
αμέσως επόμενη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του 
σώματος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισής τους ο τίτλος του πρώτου νομοσχεδίου θα τροποποιηθεί, 
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ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013», και 
ο τίτλος του τρίτου νομοσχεδίου θα τροποποιηθεί,  ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου 
Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013».  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

2. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

3. Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Νικολαΐδης. 

Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, όταν πριν από δύο περίπου χρόνια, δυόμισι χρόνια, από την προηγούμενη κυβέρνηση 
ήρθε νομοθεσία στη Βουλή για επιβολή αύξησης στον εταιρικό φόρο, γι’ αυτόβουλη επιβολή αύξησης του 
εταιρικού φόρου, η ΕΔΕΚ στήριξε αυτή την πρόταση, αυτό το νομοσχέδιο, γιατί θεώρησε ότι μέσα στα πλαίσια 
της οικονομικής κρίσης επεβάλλετο αυτή η αυτόβουλη, επαναλαμβάνω, αύξηση του εταιρικού φόρου.   

 Το σημερινό νομοσχέδιο για αύξηση του εταιρικού φόρου από το 10% στο 12,5% είναι απότοκο της 
δανειακής σύμβασης και όχι μόνο.  Η αύξηση του εταιρικού φόρου στην Κύπρο αποτελεί την καρδιά της 
επίθεσης που δέχτηκε η πατρίδα μας, που δέχτηκε το οικονομικό σύστημα της χώρας μας, το σύστημα 
υπηρεσιών, από τους εταίρους μας, σε πολλά εισαγωγικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια της μη 
επίδειξης αλληλεγγύης, μέσα στα πλαίσια μιας προσπάθειας να καταστραφεί πραγματικά το οικονομικό 
σύστημα της Κύπρου, να καταστραφούν οι σχέσεις μας με παραδοσιακούς φίλους, όπως τους φίλους της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, κάτι που πρέπει δυστυχώς να πούμε και να παραδεχθούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό 
έχει επιτευχθεί.   

 Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι υποχρέωσή μας, έχοντας πει αυτά, να μην υπερψηφίσουμε το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο, επιλέγοντας να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα με την αποχή μας.  Η ΕΔΕΚ θα τηρήσει 
αποχή γι’ αυτό το νομοσχέδιο και δε θα το υπερψηφίσει.   

 Αναφορικά με το νομοσχέδιο υπ’ αριθμόν 12, κύριε Πρόεδρε, τον περί Επιβολής Ειδικού Φόρου 
Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικό) Νόμο, η ΕΔΕΚ τάσσεται υπέρ της υπερψήφισής του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Περδίκης, για να υπάρχει εναλλαγή, και μετά ο κ. Βαρνάβα. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Σκόπευα, κύριε Πρόεδρε, να τοποθετηθώ μετά την ψήφιση και των τριών νομοσχεδίων, αξιοποιώντας 
την πρόνοια του κανονισμού περί δικαιώματος τοποθέτησης μετά την ψήφιση, όταν ψηφίζεις εναντίον ή αποχή, 
αλλά, αφού ξεκινήσαμε τοποθετήσεις, λέω να την κάνω την τοποθέτησή μου τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία! 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Λοιπόν, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε τα τρία νομοσχέδια, μπορούμε να βρούμε θετικά και αρνητικά 
επί των νομοσχεδίων, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ούτε καν στην επιτροπή Οικονομικών δεν έγινε η κατάλληλη 
συζήτηση και μελέτη αυτών των νομοσχεδίων ούτε δόθηκε η ευκαιρία να υπάρξουν τροπολογίες, γιατί 
βρεθήκαμε μπροστά σε έναν ωμό εκβιασμό.  Ψήφιση των νομοσχεδίων σημαίνει υπογραφή του μνημονίου στο 
προσεχές Eurogroup.  Ήταν, πριν να πάει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στις Βρυξέλλες.  Μη ψήφιση των 
νομοσχεδίων σημαίνει ότι δεν υπάρχει μνημόνιο, δεν υπάρχει δανειακή σύμβαση, δεν υπάρχει “στήριξη” -ο 
Θεός να την κάμει στήριξη- γιατί σήμερα ψήφισαν οι φίλοι μας οι Γερμανοί στο Βερολίνο και είναι και 
χαρούμενοι ότι μας έχουν δώσει στήριξη!  Τώρα, τι είδους στήριξη είναι τούτη, με την οποία με τη μήλλαν μας 
τηανίζουν το φλαγγίν μας…  Αυτή η φοβερή κατάσταση που μας έχουν βάλει και μας έχουν και βάλει 
λουλουδάκια γύρω γύρω και την παρουσιάζουν σαν “στήριξη”… Είναι άξιον απορίας και θα ασχοληθούν οι 
ιστορικοί του μέλλοντος με αυτό το θέμα.   

 Τέλος πάντων, δε θέλω να μακρηγορώ.  Εμείς, και μόνο επειδή πρόκειται περί ωμού εκβιασμού και 
επειδή αυτή η Βουλή βρέθηκε μπροστά σε εκβιασμούς αυτά τα χρόνια και διέπραξε τρομακτικά λάθη -και 
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διέπραξα και εγώ τρομακτικά λάθη, ενεργώντας με τη λογική του εκβιασμού- επειδή από ένα σημείο και μετά 
αποφάσισα να μη λειτουργώ πλέον μέσα στη λογική του εκβιασμού, γιατί αυτός ο εκβιασμός και η βία είναι 
τρομοκρατία τελικά, δεν είναι δημοκρατία, δεν πρόκειται να ψηφίσω τα τρία νομοσχέδια.  Θα απέχω σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας γι’ αυτή την τακτική της τρομοκρατίας που εφαρμόζει η “δημοκρατική” Ευρωπαϊκή Ένωση της 
Μέρκελ και του Σόιμπλε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Βαρνάβα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα κάνω σχολιασμό για το νομοσχέδιο υπ’ αριθμόν 11.  Εδώ λέει ότι είναι «Ο περί 
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και, αν διαβάσουμε το 
βασικό νόμο, θα δείτε ότι αναγράφεται μέσα ότι είναι έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της αμυντικής 
θωράκισης.  Δε θα κάνω κανένα σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα της άμυνας, δεν είναι η ώρα, απλά λιτά θα 
πω ότι δεν είναι δυνατό για ολόκληρα χρόνια να κοροϊδεύουμε τον κυπριακό λαό και το κράτος -δε θέλω να πω 
το χαρακτηρισμό- να παίρνει από τις τσέπες αυτών των πολιτών, επικαλούμενο δήθεν την ενίσχυση της 
αμυντικής θωράκισης, αυτές τις φορολογίες και περίπου τίποτα να μην πηγαίνει γι’ αυτό το λόγο και να 
καταλήγουν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.   

 Αν, κύριε Πρόεδρε, το κράτος θέλει να διατηρήσει αυτή τη φορολογία, προκαλούμε την κυβέρνηση να 
αλλάξει την ονομασία.  Ας την ονομάσει οτιδήποτε άλλο εκτός από εισφορά για την ενίσχυση της αμυντικής 
θωράκισης.  Βλέπουμε τι συμβαίνει, χιλιάδες βλήματα είναι έτοιμα να εκραγούν, στην επιτροπή Άμυνας μας λεν 
περίπου πόσα εκατομμύρια χρειάζονται, για να αποφευχθούν αυτές οι καταστροφές, λεφτά τα οποία 
παίρνουμε απαντήσεις ότι δεν υπάρχουν, για να τα χρησιμοποιήσουμε.  Άρα, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το 
κράτος πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει το λαό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Άντρος Κυπριανού ήταν πρώτος, μετά ο κ. Αβέρωφ και μετά ο κ. Σταύρος Ευαγόρου. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι η δική μας θέση δεν καθορίζεται από κανένα εκβιαστικό δίλημμα 
ούτε θεωρούμε ότι με την τοποθέτηση που θα κάνουμε σήμερα δεσμευόμαστε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για οτιδήποτε.  Εκείνο που μας καθοδηγεί, για να τοποθετηθούμε, είναι από τη μια οι ανάγκες της κυπριακής 
οικονομίας, όπως έχουν διαμορφωθεί, και από την άλλη το περιεχόμενο της κάθε ξεχωριστής πρότασης που 
τίθεται ενώπιόν μας.  Είναι με αυτό το σκεπτικό που τοποθετούμαστε και σε αυτά τα τρία και σε οποιαδήποτε 
άλλα θα ακολουθήσουν παρόμοια νομοσχέδια και θέλω να το ξεκαθαρίσω από την αρχή αυτό.   

 Εκείνο το οποίο θέλω να στηλιτεύσω, γι’ αυτό ζήτησα το λόγο, είναι το γεγονός ότι αυτό το σώμα, 
κάποια πολιτικά κόμματα σε αυτό το σώμα, όταν τέθηκε μια προσωρινή αύξηση της φορολογίας για τον 
εταιρικό φόρο για ένα χρόνο, χρησιμοποίησαν καθ’ υπερβολή επιχειρήματα τα οποία θεωρώ ότι δεν αποτελούν 
τεκμηρίωση για την οποία πρέπει να περηφανεύεται αυτό το σώμα.  Θέλω να υπενθυμίσω ότι λέχθηκε τότε ότι 
η προσωρινή αύξηση για δύο χρόνια του 1% θα κατέστρεφε τον τόπο ως χρηματοπιστωτικό κέντρο και ότι θα 
προκαλούσε τεράστια προβλήματα και χρησιμοποιήθηκαν μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση οι σύνδεσμοι 
νομικών, οι σύνδεσμοι ελεγκτών, λογιστών κ.λπ.   

 Εκείνη την πρόταση δεν την κατέθεσε η τρόικα.  Εκείνη την πρόταση την κατέθεσε η κυβέρνηση, σε μια 
προσπάθεια να βρει τρόπο να αντιμετωπιστεί η κατάσταση της οικονομίας.   Εκείνη δηλαδή την πρόταση, την 
οποία καταψήφισε σε μια πολύ ηπιότερη μορφή με πολύ έτσι ισοπεδωτικά επιχειρήματα, την κατέθεσε τώρα σε 
πολύ χειρότερη μορφή, για να μας πει ότι είναι απαραίτητη, και μας είπε το εξής χαρακτηριστικό ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας:  «Ξέρετε, μιλήσαμε και με τους συνδέσμους όλους, τους επαγγελματικούς, που σχετίζονται 
με αυτό το θέμα και θεωρούν ότι δε θα επηρεάσει τη λειτουργία της Κύπρου ως χρηματοοικονομικού κέντρου».  
Αυτά μας λέχθηκαν σήμερα.  Νιώθω την ανάγκη λοιπόν να τα αναδείξω, για να πω ότι αυτές οι μεταμορφώσεις 
ανάλογα με το πού βρίσκεται ο καθένας από εμάς δε μας βοηθούν στο να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας.  Εμείς θα τα ψηφίσουμε αυτά, επαναλαμβάνω, με γνώμονα το ποιες 
είναι οι ανάγκες της κυπριακής οικονομίας σήμερα και την ανάγκη να συμβάλουμε με το περιεχόμενο τέτοιων 
προτάσεων, ώστε να σμικρύνουμε το μέγεθος του προβλήματος το οποίο υπάρχει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και ο κ. Μάριος Καρογιάν στη συνέχεια. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα θα επαναλάβω ότι αυτά που καλούμαστε εδώ και δύο χρόνια να 
ψηφίσουμε είναι μέσα από ένα βασανιστικό δίλημμα ως το μη χείρον.   

 Να μου επιτρέψετε, με την άδειά σας, μια και σήμερα μας δώσατε τη δυνατότητα να παρεκκλίνουμε από 
τους αυστηρούς κανόνες τους διαδικαστικούς, για το νομοσχέδιο υπ’ αριθμόν 12, που είναι «Ο περί Επιβολής 
Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», χρειάζεται μια τροπολογία, 
διαφορετικά δε θα ισχύει για το 2013, κύριε Πρόεδρε. 

 Αυτή η τροπολογία, αν τύχει της έγκρισης του σώματος, θα είναι η ακόλουθη: «Ο παρών Νόμος 
λογίζεται ότι ισχύει από την 1

η
 Ιανουαρίου του 2013». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ενώ λέγει…  

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου) 

 Ενώ τι αναφέρεται; 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Δεν έχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Α, δεν έχει; 

 Ο κ. Μάριος Καρογιάν. 

Μ. ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα θα υπερψηφίσουμε αυτά τα τρία νομοσχέδια που έχουν τεθεί ενώπιόν 
μας.  Γνωρίζουμε και την προϊστορία, γνωρίζουμε και το τι σημαίνει το καθένα από αυτά.  Υπό άλλες συνθήκες 
δε νομίζω πολλοί από μας να είχαμε θετική προσέγγιση ή θετική τοποθέτηση σε ό,τι αφορά παρόμοιας φύσης 
ζητήματα.   

 Θα επιχειρήσω...  Τι να επιχειρήσω;  Θα το πω καθαρά.  Δε θέλω να μπω σε αντιπαράθεση και δε 
νομίζω να ταιριάζει στην περίοδο αυτή, όταν τα προβλήματα διογκώνονται καθημερινά ή όταν συσσωρεύονται 
οι κίνδυνοι ενώπιόν μας.  Ένα έχω να πω, ότι και το κόμμα μου την προηγούμενη φορά που τέθηκε το θέμα 
του εταιρικού φόρου καταψήφισε εκείνη την εισήγηση, γιατί τότε ήταν άλλες οι συνθήκες, υπήρχαν άλλου 
είδους μέτρα που θα μπορούσαμε να πάρουμε χωρίς να ανοίξουμε τους ασκούς του Αιόλου τότε, κάτι που θα 
έδινε τη δυνατότητα σε πολλούς που επιβουλεύονταν το σύστημά μας να προχωρήσουν σε αύξηση του 
εταιρικού φόρου, ανεξαρτήτως αν ήταν μια μονάδα πάνω.  Τι υπάρχει όμως σήμερα;  Από τότε μέχρι σήμερα 
πέρασε μια μεγάλη περίοδος, επισωρεύθηκαν επιπρόσθετα προβλήματα.  Η αδράνεια λοιπόν που υπήρξε, οι 
αναβολές, οι αναβλητικότητες συν πολλά άλλα δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγμα.  Και σήμερα λοιπόν 
είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να τοποθετηθούμε θετικά υπέρ ενός νομοσχεδίου το οποίο αυξάνει 
περισσότερο τον εταιρικό φόρο.  Επομένως, δεν είναι η ώρα να κρυβόμαστε πίσω από εύκολα άλλοθι.  
Υπάρχει κανείς από μας ο οποίος δέχεται εκβιασμούς από οποιονδήποτε κι αν προέρχεται;  Υπάρχει 
οποιοσδήποτε από μας που μπορεί να δεχθεί συνειδητά να είναι θύμα πιέσεων από οποιονδήποτε;  Αδήριτη 
ανάγκη για μας, στηριζόμενοι στα δικά μας πόδια, να βρούμε τους τρόπους πρώτα απ’ όλα να διαμορφώσουμε 
καλύτερες συνθήκες και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους.  Άρα λοιπόν δε νομίζω να είναι σοφή ιδέα από 
όλους μας, ανεξαρτήτως του ποια είναι η κατάσταση, που όλοι ομολογουμένως έχουμε καταγράψει και όλοι 
αποδεχόμαστε, απλώς να κρυβόμαστε πίσω από εύκολα άλλοθι.   

 Σε ό,τι μας αφορά, ξέρουμε, ναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την πατρίδα, ξέρουμε τι 
σημαίνουν επιπρόσθετες αναβολές, ξέρουμε ότι αυτά τα οποία έρχονται δε θα μας σώσουν από μόνα τους, 
χρειάζονται πολλά πράγματα από μας, και ξέρουμε ότι πολλές από αυτές τις πρόνοιες είναι αντίθετες και προς 
τη φιλοσοφία μας, είναι αντίθετες και προς πολλά άλλα πράγματα.  Εγώ λέω λοιπόν τούτη η ώρα της κρίσης, 
τούτη η ώρα των μεγάλων, σημαντικών, διλημμάτων, είναι η ώρα της ευθύνης και ο καθένας από μας, 
ανεξαρτήτως των ιδεολογικών, των φιλοσοφικών του προσεγγίσεων, οφείλει να τοποθετηθεί με γνώμονα το 
συμφέρον του τόπου, τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων αυτού του τόπου και τουλάχιστον των 
δυνατοτήτων για ένα καλύτερο αύριο, το οποίο θα έχουμε, αν όλοι μαζί δώσουμε χέρια και βάλουμε πλάτες, 
ανεξαρτήτως πολιτικού οφέλους ή κομματικού κόστους.  Μπροστά στο ζύγισμα κομματικού οφέλους ή κόστους 
και στο ζύγισμα του ευρύτερου καλού εμείς τοποθετούμαστε υπέρ του ευρύτερου καλού, ανεξαρτήτως αν αυτό 
πολλές φορές μπορεί να κτυπά και ιδεολογικές ή φιλοσοφικές μας τοποθετήσεις.  Μακάρι να ήσαν άλλοι καιροί, 
άλλες οι συνθήκες, και να ’στε βέβαιοι ότι θα ήταν διαφορετική η δική μας η προσέγγιση, όμως τώρα δεν 
πρέπει να κρυβόμαστε, ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του! 
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 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Συλλούρης, παρακαλώ. 

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα την πρόθεση να μιλήσω γι’ αυτά τα τρία νομοσχέδια, αλλά έχω ακούσει 
επιχειρήματα τα οποία έχουν περισσότερο σχέση με μια γενικότερη προσέγγιση, αν πρέπει να ψηφίζουμε ή όχι 
νομοσχέδια που ουσιαστικά αφορούν την παρούσα έκτακτη ή εκβιαστική ή καταναγκαστική κατάσταση.  Και η 
προσέγγισή μου είναι ακριβώς αντίθετη προς κάποια επιχειρήματα που ακούστηκαν.  Είναι μόνο γι’ αυτό το 
λόγο που τα ψηφίζω.  Δε θα ψήφιζα ποτέ ούτε τα είκοσι έξι νομοσχέδια που ψηφίσαμε με την προηγούμενη 
κυβέρνηση ούτε αυτά τα τρία που ψηφίζουμε σήμερα ούτε άλλα που θα έλθουν, αν δεν είχαμε αυτή την 
ανάγκη, τον εκβιασμό, το κατάντημα στο οποίο έχουμε φτάσει!  Και θεωρώ ότι -και θα πω περισσότερα, όταν 
θα έρθει η ώρα να κάνουμε συζήτηση για το μνημόνιο, για να μην κουράζω τώρα- αυτή η αγανάκτηση που 
μπορεί να διακατέχει όλους μας θα έπρεπε να ήταν και μια αγανάκτηση όχι των κυνηγημένων και των 
αδικημένων αλλά αγανάκτηση των πολιτικών, της πολιτείας εκείνης η οποία δε λειτούργησε δημοκρατικά, δε 
λειτούργησε τους σύγχρονους θεσμούς της δημοκρατίας επαρκώς, γιατί η δημοκρατία δεν περιορίζεται…  Αυτό 
είναι το τελευταίο κομμάτι…  Και είναι ο συμψηφισμός της μη δημοκρατικής μας συμπεριφοράς ο οποίος 
πληρώνεται σήμερα από τον κυπριακό λαό και από εμάς.  Η δημοκρατία δεν περιορίζεται μόνο στο αν εμείς 
ελεύθερα ψηφίζουμε.  Ναι, παραβιάσαμε και νόμους, παραβιάσαμε και αρχές, παραβιάσαμε και ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, ακριβώς διότι ο συμψηφισμός της μη σωστής μας συμπεριφοράς μάς οδήγησε εδώ που είμαστε 
σήμερα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Ζαχαρίας Κουλίας, παρακαλώ. 

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θυμούμαι, όταν -εγώ δεν είμαι εκ των υποστηρικτών της πολιτικής του κ. Χριστόφια- ήρθε το 1% πάνω 
στον εταιρικό φόρο, έγινε στην κυριολεξία του Κουτρούλη ο γάμος!  Εκάμαν το μεγαλύτερο αμάρτημα!  Κι εγώ 
λέω δικαίως, διότι είμαστε χρηματοοικονομικό κέντρο.  Αυτό ήταν το επιχείρημα.  Φυσικά, τώρα φροντίσαμε να 
το καταστρέψουμε το χρηματοοικονομικό κέντρο, να πάει πάσα κακό!  Επίσης, να θυμίσω την άλλη φορά, που 
έκοψε ο νους τους να πουλήσουν το χρυσό, πάλι εγίνηκεν του Κουτρούλη ο γάμος!  Τώρα η πώληση του 
χρυσού είναι χρυσή δουλειά!  Είναι εκπληκτικά πράγματα δηλαδή τούτα που συμβαίνουν!   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Εντάξει, κύριοι. 

 Εγώ δεν ενστερνίζομαι την άποψη ότι, άμα παραβιάζουμε τους νόμους της χώρας μας και του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου, γιατί κάποιοι της τρόικας, που προχθές άκουά τους, εμιλούσαν στο κοινοβούλιο και 
έλεγε ο ειδικός της οικονομίας, ο επίτροπος, «εκάμαμεν λάθη»…  Ε, να τα πκιερώσεις εσύ, όι εμείς!  Συγγνώμη, 
κύριοι, εις το κοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές μας αντιμετώπισαν σωστά την κατάσταση!  Είναι ένα καλό 
παράδειγμα προς μίμηση και για μας τους πενήντα έξι εδώ.  Δεν πρέπει να δεχόμαστε, γιατί έκοψε ο νους της 
τρόικας και της Κριστίν Λαγκάρντ και των φίλων τους, να παραβιάζουμε εμείς και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και 
τους νόμους.   

 Τώρα όσον αφορά την αύξηση, μα την αύξηση τι να την κάμουμε;  Όι δωδεκάμισι να βάλουμε, είκοσι 
τεσσεράμισι να βάλουμε, τίποτε δε θα πάρουμε!  Θα ψηφίσω εναντίον για τούτο το λόγο δηλαδή. 

 Όσον αφορά την άμυνα, πολύ σωστά ο πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας λέει το εξής:  Δεν μπορούμε με 
“πινακίδα” την άμυνα του τόπου μας, σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, να εισπράττουμε τα χρήματα και μετά να 
τα βάζουμε αλλού.  Είναι σαν να κάμνεις έρανο για ένα φιλανθρωπικό σκοπό και να τα τρώεις στα μπουζούκια 
τη νύκτα!  Έντζιε κάμνουμεν τζιαι τίποτε διαφορετικό!  Και να προσθέσω και τούτο:  Εβάλαμεν αύξηση, κύριε 
Πρόεδρε, για την άμυνα ’πού τους τόκους και τα μερίσματα.  Μα, τους τόκους και τα μερίσματα πού θα τα 
βρούμε;  Αφού οι κουρείς εκάμαν τα γυαλί ’πού τες τράπεζες!  Ε, θέλουν αύξηση τωρά!  Για τούτους τους 
απλούς λόγους και τους σημαντικούς δεν πρόκειται ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δεν υπάρχει άλλο αίτημα για τοποθέτηση.   

 Θα έλεγα το εξής, επειδή έγινε αναφορά στη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επειδή 
πληροφορήθηκα ότι υπάρχει και κάποιο αίτημα, για να δημιουργηθεί διερευνητική επιτροπή εντός Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και με αφορμή ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο που συζητούμε τώρα για την αύξηση του εταιρικού 
φόρου:  Υπάρχει ένα ζήτημα:  Ενώ το 2008, που η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωζώνη, έγιναν οι απαραίτητες 
επιθεωρήσεις, οι έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα της Ευρωζώνης και ουδέν μεμπτό είχε εντοπισθεί, ξαφνικά 
τους τελευταίους έξι μήνες η Κύπρος έγινε στόχος συκοφαντικών, δυσφημιστικών επιθέσεων περί φορολογικού 
παραδείσου και περί χώρας ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.  Βεβαίως, εντελώς ξαφνικά, αλλά, ως απεδείχθη, 
όχι αναίτια, υπήρχε στόχος, αυτός που έχει λεχθεί από όλους, η καταστροφή του χρηματοπιστωτικού μας 
συστήματος, η εξόντωση δηλαδή του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, και, θα έλεγα, για να πεισθούν 
πλέον καταθέτες ξένοι να μην έρχονται στην Κύπρο και να απευθύνονται σε κάποιες άλλες χώρες μέλη της 
Ευρωζώνης.  Λυπούμαι που τα λέω, αλλά, νομίζω, αυτές είναι οι πικρές πραγματικότητες.  Γι’ αυτό, ναι, 
απευθύνομε ισχυρή προτροπή προς το Ευρωκοινοβούλιο να δημιουργήσει μια ερευνητική επιτροπή, για να 
ερευνήσει και αυτή την πτυχή του θέματος, γιατί αυτό το θέμα ηγέρθη τους τελευταίους έξι μήνες εντελώς 
ξαφνικά, ενώ, όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωζώνη, τίποτε το μεμπτό δεν είχε εντοπισθεί. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 10 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Δεύτερου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένσταση από πλευράς των βουλευτών της ΕΔΕΚ και από το Κίνημα 
Οικολόγων και από τον κύριο...   

 Κύριε Κουλία... 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχή. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και έξι αποχές, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 10 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και έξι αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 11 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι με την ίδια αναλογία που τοποθετείστε σε όλα;  Αντιλαμβάνομαι ότι η ΕΔΕΚ τώρα ψηφίζει.  Ο κ. 
Περδίκης; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Αντιλαμβάνομαι υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 3;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πενήντα τρεις υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα τρεις ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα τρεις ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 12 νομοσχέδιο. 

 Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου έχει αναφέρει προηγουμένως ότι φαίνεται κάποια παράλειψη υπήρξε στο να 
αναφερθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος αυτής της φορολογίας των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών.  Αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει καμία διαφωνία στο να γίνει αποδεκτή αυτή η τροποποίηση…  

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, διευκρινιστικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με συγχωρείτε; 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Επειδή απέχουμε από την ψηφοφορία, απέχουμε και σ’ αυτό το σημείο για τυπικούς λόγους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι, εντάξει, κατανοητό.  Άλλωστε, θα κάνουμε ψηφοφορία. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πενήντα δύο υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Με πενήντα δύο ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και μία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 12 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.  

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πενήντα δύο υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 12 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα δύο ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 
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 Το υπ’ αριθμόν 13 θέμα είναι «Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των 
Αξιωματούχων...»…  

 Ορίστε.  Ο κ. Βαρνάβα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί, ώστε, βάσει και της 
έκθεσης την οποία έχουμε ενώπιόν μας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μισό λεπτό, ακόμα τον τίτλο του νομοσχεδίου δεν τον έχω διαβάσει, αν θα μιλήσετε επί θέματος αρχής. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Απολογούμαι, κύριε Πρόεδρε.  Ήταν να ζητήσουμε αναβολή, κύριε Πρόεδρε, αλλά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το υπ’ αριθμόν 13 θέμα είναι «Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των 
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

 Ο κ. Βαρνάβα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, όπως έλεγα, διαβάζοντας και την έκθεση, αλλά και ως έχει τοποθετηθεί και η 
κυβέρνηση, ο λόγος για τον οποίο γίνονται οι αυξήσεις των περικοπών είναι, ώστε να διατηρηθεί ο αριθμός των 
θέσεων των εκτάκτων ωρομισθίων, οι οποίοι απειλούνται με το ενδεχόμενο να παραμείνουν εκτός εργασίας. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Και των εκπαιδευτικών. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Και των εκπαιδευτικών, πολύ σωστά έχει προσθέσει ο συνάδελφος.  

  Όμως, κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε η κυβέρνηση παράλληλα και ταυτόχρονα με αυτό το νομοσχέδιο να 
κατέθετε ενώπιον του σώματος και τον προϋπολογισμό, ώστε να ψηφίσουμε και τον προϋπολογισμό, για να 
σφραγιστεί στο τέλος της ημέρας η πρόσληψη αυτών των ανθρώπων.  Γι’ αυτό το λόγο, κύριε Πρόεδρε, 
ζητούμε μιας εβδομάδας αναβολή και καλούμε την κυβέρνηση εντός αυτής της εβδομάδας να καταθέσει και τον 
προϋπολογισμό για την πρόσληψη αυτών των εκπαιδευτικών, όπως και των εργαζόμενων ωρομισθίων.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στο αίτημα της αναβολής; 

 Δεν υπάρχει ένσταση.  Το υπ’ αριθμόν 13 θέμα αναβάλλεται. 

 Το υπ’ αριθμόν 14 θέμα είναι «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» 

Παρόντες:  

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Περδίκης 

 Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής: 

 Πρόδρομος Προδρόμου Μαρία Κυριακού 

 Σταύρος Ευαγόρου   Ανδρέας Μιχαηλίδης 

 Γιάννος Λαμάρης  Αντώνης Αντωνίου 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε  
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2013.  Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο 
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε οι 
συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης να αναθεωρούνται επί τακτικής βάσης, για να διασφαλίζεται η 
πραγματική οικονομική τους αξία. 

 Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο που δημοσιεύθηκε την 21
η
 

Δεκεμβρίου 2012, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αναθεωρεί, κατά την κρίση του, τους συντελεστές ειδικού φόρου 
κατανάλωσης με βάση τη διαμόρφωση του δείκτη τιμών καταναλωτή.     

 Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπεται όπως η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίνεται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης και τροποποιητικού νομοσχεδίου από τον 
Υπουργό Οικονομικών, και υλοποιείται με την ψήφισή του σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η εν λόγω 
τροποποίηση έχει αποφασιστεί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με την τρόικα για δημοσιονομική 
εξυγίανση.  

 Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η αναθεώρηση των συντελεστών ειδικών φόρων κατανάλωσης θα γίνεται 
κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός εάν προκύψουν απρόβλεπτοι λόγοι που να δικαιολογούν την αναθεώρησή τους σε 
συντομότερο χρονικό διάστημα.   

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών δήλωσε ότι η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο αποτελεί προϋπόθεση η οποία έχει τεθεί 
εκ μέρους της τρόικας για την υπογραφή της μνημονιακής σύμβασης και συναφώς την εκταμίευση της πρώτης 
δόσης του δανείου μέχρι τα μέσα Μαΐου 2013.   

 Ως εκ τούτου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε όπως το εν λόγω νομοσχέδιο 
ψηφιστεί σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία 
στην αμέσως επόμενη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του εν λόγω 
νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος του θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Περδίκης. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Παίρνω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας, από τη θέση μου πολύ σύντομα.  Και, αν τον παίρνω 
το λόγο, είναι, για να αναφερθώ σε ένα μικρό ιστορικό που έχει να κάνει με αυτό το νομοσχέδιο.  Ουσιαστικά, 
δικαιώνονται εκείνοι οι λίγοι οι οποίοι επέμεναν, όταν ψηφίζαμε τα νομοσχέδια περί αύξησης του φόρου 
κατανάλωσης, ότι είναι απαράδεκτο να επιτραπεί να αυξάνεται ο φόρος κατανάλωσης προϊόντων με απλό 
διάταγμα του εκάστοτε υπουργού.  Και τότε, και συνδέω αυτή μου την τοποθέτηση με ό,τι λέχθηκε 
προηγουμένως, πολλοί μας είπαν:  «Mα, είναι επιταγή της τρόικας», «μα, είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί το λέει η 
τρόικα».  Σωστά κάποιοι εξ ημών, ελάχιστοι, επέμεναν ότι είναι απαράδεκτο και είναι κακή μετάφραση αυτού το 
οποίο επιβάλλει το μνημόνιο, να επιβληθεί μια αναχρονιστική, αποικιοκρατικού τύπου πρόνοια, που επιτρέπει 
στον εκάστοτε υπουργό -τότε ήταν του ΑΚΕΛ, σήμερα είναι του Συναγερμού- να ανεβάζει ουσιαστικά τους 
φόρους κατανάλωσης σε βασικά προϊόντα.   

 Φαίνεται ότι -και αυτό συμβαίνει και με το προηγούμενο νομοσχέδιο που αναβάλαμε την ψήφισή του- 
τελικά ακόμα και γι’ αυτούς που αποδέχονται τη λογική του μνημονίου, εάν είναι διεκδικητικοί, υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης της κατάστασης.  Και αυτό είναι το μήνυμα της επιτυχίας αυτής, ότι επανήλθε η 
κυβέρνηση -και δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τέταρτη φορά που το κάμνει- με τροποποιητικό νομοσχέδιο 
που επιβεβαιώνει ότι η μειοψηφία η διεκδικητική είχε δίκαιο, κύριε Πρόεδρε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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 Ωραία, δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του πρώτου παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του δεύτερου παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του τρίτου παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων αυτών; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 μέχρι 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 15 θέμα είναι «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».  Η έκθεση 
θεωρείται αναγνωσθείσα.  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικαστηρίων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου 

 Ρίκκος Μαππουρίδης Νικόλας Παπαδόπουλος 

 Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου 

 Άριστος Δαμιανού  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2013.  Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  Το Ανώτατο Δικαστήριο, 
παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, ωστόσο διεμήνυσε στην επιτροπή 
ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου, 
ώστε να προστεθούν σ’ αυτό πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες, σε περιπτώσεις προσωρινής απουσίας μελών 
κακουργιοδικείου και ανάλογα με τον αριθμό των μελών που απουσιάζουν, να παρέχεται η δυνατότητα στο 
εκδικάζον υπό διμελή ή μονομελή σύνθεση κακουργιοδικείο ή σε άλλο κακουργιοδικείο που ορίζει το Ανώτατο 
Δικαστήριο να επιληφθεί της υπόθεσης, αποκλειστικά και μόνο για να την αναβάλει και, βάσει της αναβολής, να 
απολύσει τον κατηγορούμενο υπό όρους ή να διατάξει συνέχιση της κράτησής του. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καλυφθεί το 
νομοθετικό κενό που διαπιστώθηκε με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, 
στην πολιτική αίτηση με αριθμό 134/2012, όσον αφορά τη συγκρότηση κακουργιοδικείου στην περίπτωση 
προσωρινής απουσίας ενός εκ των μελών του κατά την ημέρα που είναι ορισμένη υπόθεση ενώπιόν του. 

 Συγκεκριμένα, στην πιο πάνω πολιτική αίτηση το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα certiorari με το 
οποίο ακυρώθηκε η διαταγή παραμονής των κατηγορουμένων σε κράτηση, που είχε εκδοθεί από το 
κακουργιοδικείο, όταν με διμελή σύνθεση λόγω προσωρινής απουσίας ενός των δικαστών ανέβαλε για την 
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επόμενη ημέρα την υπόθεση που ήταν ορισμένη ενώπιόν του.  Το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφασή του 
αναφέρει ότι η συγκρότηση του κακουργιοδικείου καθορίζεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο κατά τρόπο 
επιτακτικό και σαφή, που δε θέτει κανένα θέμα ερμηνείας, και είναι τριμελής.  Ελλείψει νομοθετικών διατάξεων 
που να ρυθμίζουν την περίπτωση της προσωρινής απουσίας δικαστή μέλους του κακουργιοδικείου κατά τη 
δικάσιμο υπόθεσης ενώπιόν του, ούτε κατ’ οικονομίαν ούτε με το σκεπτικό της απαρτίας ούτε με επίκληση των 
σύμφυτων εξουσιών του δικαστηρίου μπορούσε να διασωθεί η επίδικη ενδιάμεση απόφαση του 
κακουργιοδικείου, που εκδόθηκε με διμελή σύνθεση.   

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, υιοθετώντας τα πιο πάνω, 
δήλωσε στην επιτροπή ότι, πριν από την κατάθεση στη Βουλή του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ο Γενικός 
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας απέστειλε προσχέδιό του στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας τις απόψεις του.  
Ανταποκρινόμενο το Ανώτατο Δικαστήριο, με επιστολή του Προέδρου του προς το Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2012, εξέφρασε επιφυλάξεις επί ορισμένων σημείων, οι οποίες 
συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Στην απουσία του προέδρου και ενός μέλους του κακουργιοδικείου, αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο 
όπως το ένα μέλος διατάξει την απόλυση του κατηγορουμένου εν μέσω δίκης, ενδεχόμενο που δε θα 
ήταν επιθυμητό ή πρέπον. 

2. Το ενδεχόμενο απουσίας όλων των μελών του κακουργιοδικείου εξυπακούεται αιφνίδια αιτία, οπότε και 
προκύπτουν ερωτήματα αναφορικά με το πότε θα συγκληθεί η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
για να ορίσει άλλο κακουργιοδικείο, που κατά κανόνα θα συνεδριάζει σε άλλη επαρχία και θα σπεύσει εν 
μέσω εργασίας να επιληφθεί του προβλήματος που προέκυψε.   

 Για τους πιο πάνω λόγους η επιτροπή έκρινε σκόπιμο όπως το Ανώτατο Δικαστήριο κληθεί να 
εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της, ώστε να εκθέσει και ενώπιόν της τις απόψεις του.  Ωστόσο, εκπρόσωπός του 
διεμήνυσε στην επιτροπή ότι δεν καθίστατο δυνατή η παρουσία στη συνεδρία της επιτροπής και ότι συμφωνεί 
με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. 

 Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του 
προτεινόμενου νόμου. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια 
της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων αυτών; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 16 θέμα είναι «Οι περί Προξενικών Τελών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013».  Η 
έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους 
κανονισμούς «Οι περί Προξενικών Τελών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» 

Παρόντες: 

 Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Αδάμος Αδάμου 

 Σωτήρης Σαμψών  Σοφοκλής Φυττής 

 Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας 

 Χρίστος Μέσης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους υπό συζήτηση 
κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Απριλίου 2013.  Στα πλαίσια της 
πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.  

 Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου (ζ) 
του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου [Νόμος αρ. 25(Ι) του 
2006], είναι η τροποποίηση των περί Προξενικών Τελών Κανονισμών, έτσι ώστε αφενός να αναθεωρηθούν τα 
προξενικά τέλη χορήγησης θεωρήσεων και αφετέρου να εκσυγχρονιστεί η γενικότερη πολιτική θεωρήσεων. 

 Ειδικότερα, οι υπό συζήτηση κανονισμοί προβλέπουν τις ακόλουθες αυξήσεις τελών: 

1. Χορήγηση θεώρησης για διέλευση από αερολιμένα: από 6 Λ.Κ. σε €15. 

2. Χορήγηση θεώρησης για διέλευση: από 6 Λ.Κ. σε €15. 

3. Χορήγηση θεώρησης για παραμονή βραχείας διάρκειας (1-90 μέρες): από 6 Λ.Κ. σε €25. 

4. Χορήγηση θεώρησης για πολλαπλές εισόδους διάρκειας ισχύος έως πέντε έτη: από 20 Λ.Κ. σε €60. 

5. Χορήγηση θεώρησης για περιορισμένη εδαφική ισχύ: από 10 Λ.Κ. σε €25. 

6. Χορήγηση θεώρησης στα σύνορα: από 10 Λ.Κ. σε €25. 

7. Χορήγηση ομαδικής θεώρησης: από 20 Λ.Κ. σε €60. 

8. Χορήγηση θεώρησης μακράς παραμονής: από 20 Λ.Κ. σε €60. 

9. Χορήγηση θεώρησης μακράς παραμονής που ισχύει ταυτόχρονα και ως θεώρηση βραχείας διάρκειας: 
από 20 Λ.Κ. σε €60. 

 Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα 
πλαίσια της εξέτασης επιπρόσθετων μέτρων για εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και ότι, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ήταν το αποτέλεσμα εισήγησης του 
Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργείο Εξωτερικών για αναθεώρηση ορισμένων τελών που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες του τελευταίου με αύξησή τους κατά 17%.  

 Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά τη διαμόρφωση των 
προτεινόμενων κανονισμών λήφθηκαν υπόψη τα εξής:  

1. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 3/2011, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2011, βάσει της 
οποίας καθορίστηκε ως ημερομηνία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Χώρο Σένγκεν η 1

η
 

Ιανουαρίου 2016 και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της προετοιμασίας για το σκοπό αυτό η 31
η
 

Δεκεμβρίου 2013.  

2. Το γεγονός ότι ο Κανονισμός 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13
ης

 
Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων καθορίζει τα τέλη παντός είδους θεώρησης 
που χορηγείται από τα κράτη μέλη του Χώρου Σένγκεν στα €60.  

 Κατά τη συζήτηση επί των προτεινόμενων κανονισμών ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών 
ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπουργείο του είχε ήδη ξεκινήσει διαδικασία αναθεώρησης των τελών για τους 
υπηκόους χωρών που επιβάλλεται να έχουν θεώρηση, αφού αυτά δεν έχουν αναθεωρηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και θεωρούνται πια πολύ χαμηλά, αφού δεν καλύπτουν το διοικητικό κόστος χορήγησης της 
θεώρησης.  Σημείωσε περαιτέρω ότι η διαδικασία αυτή συνεχίζεται δεδομένης της προαναφερόμενης 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία προβλέπεται η 31

η
 Δεκεμβρίου 2013 ως ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της προετοιμασίας για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Χώρο Σένγκεν, με την 
πρόθεση να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα νέα προτεινόμενα τέλη πριν από το τέλος του 
έτους.  Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε επίσης την επιτροπή ότι η μεγάλη μάζα του τουριστικού ρεύματος της 
Κύπρου δε θα επηρεαστεί, γιατί δεν απαιτούνται θεωρήσεις για την είσοδό της στη χώρα, καθώς και ότι αυτοί 
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που θα επωμιστούν το κόστος είναι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες, οι οποίοι είναι κυρίως επιχειρηματίες, 
φοιτητές και εργαζόμενοι και όχι τουρίστες. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επεσήμανε ότι οι επιπτώσεις 
των προτεινόμενων αυξήσεων των τελών θεωρήσεων περιορίζονται προς το παρόν, αφού υπάρχει εξαίρεση 
για τους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, οι οποίοι μπορούν να εισέρχονται στη χώρα 
ατελώς. 

 Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού σημείωσε ότι η αύξηση των τελών 
σίγουρα δε βοηθά τον τουρισμό σε μακροπρόθεσμα πλαίσια και ενημέρωσε συναφώς την επιτροπή ότι οι 
προτεινόμενες αυξήσεις επηρεάζουν περίπου πενήντα χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο, κυρίως από τη Μέση 
Ανατολή, την Κίνα και την Ινδία. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 
πάνω και ιδιαίτερα το γεγονός ότι η προτεινόμενη αύξηση του τέλους χορήγησης θεώρησης για παραμονή 
βραχείας διάρκειας (1-90 ημερών) ανέρχεται σε ποσοστό 41%, αντί του 17% που προβλέπεται στην εισήγηση 
του Υπουργείου Οικονομικών, αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση της προτεινόμενης αύξησης του τέλους αυτού 
από €25 σε €20, έτσι ώστε να εφαρμόζεται καλύτερα η εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών και να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις στο τουριστικό ρεύμα, που επηρεάζεται από την αύξηση του τέλους αυτού. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί 
έχουν διαμορφωθεί από την επιτροπή με βάση τα πιο πάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Υπάρχει οιαδήποτε ένσταση για την έγκριση των κανονισμών;  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Δεν υπάρχει. 

 Οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Τα θέματα από τον αριθμό 17 μέχρι και τον αριθμό 39 αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Ερχόμαστε όμως τώρα στο θέμα που έχουμε κηρύξει επείγον στην αρχή της συνεδρίας. Είναι «Ο περί 
Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013.  Πρόκειται περί προτάσεως νόμου.  Η 
έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου 
«Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος  Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης  

 Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού 

 Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης 

 Σταύρος Ευαγόρου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος από τον πρόεδρό 
της κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος 
της κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και 
κηρύχθηκε επείγουσα.   

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε, 
σε περίπτωση που μεταφέρονται εργασίες από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, να γίνεται δεκτή για σκοπούς φόρου εισοδήματος η 
μεταφορά των φορολογικών ζημιών του πιστωτικού ιδρύματος οι εργασίες του οποίου μεταφέρονται για 
μελλοντική χρήση από το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο αποκτά τις εργασίες. 
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 Με την ίδια πρόταση νόμου προβλέπεται ότι για σκοπούς πρακτικής και οικονομικής εφαρμογής της πιο 
πάνω πρόνοιας πρέπει το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα να δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις πιο πάνω 
φορολογικές ζημιές για περίοδο που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε έτη από το τέλος του έτους κατά το οποίο 
αποκτήθηκαν οι εργασίες και έγινε η μεταφορά των φορολογικών ζημιών.   

 Σημειώνεται ότι ο υπό ψήφιση νόμος προτείνεται να ισχύσει αναδρομικά από την 25
η
 Μαρτίου 2013. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι η ανάγκη για προώθηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων υπό τη μορφή της 
παρούσας πρότασης νόμου προέκυψε από τη διαπίστωση ότι, μετά την ψήφιση πρότασης νόμου σε νόμο για 
τη ρύθμιση του ιδίου θέματος στις 11 Απριλίου 2013, ο οποίος έχει ήδη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας [Νόμος αρ. 19(Ι) του 2013], τεχνικά προβλήματα και άλλες νομοτεχνικές ατέλειες 
παρεμποδίζουν την ορθή εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων και κρίνεται σκόπιμο να διορθωθούν. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος επιφυλάσσοντας τις θέσεις όλων 
των πλευρών της κατά τη συζήτηση στο στάδιο αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων αυτών; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως η πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία. 

 Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων έχει ήδη γίνει. 

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Αυτές έχουν ήδη δοθεί γραπτώς. 

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.528, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Τμήμα 
Περιβάλλοντος προτίθεται να εκπονήσει συμπληρωματική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία είναι αναγκαία, 
ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του δρόμου που θα συνδέει την τουριστική περιοχή με 
τον αερολιμένα Πάφου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.529, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες 
θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου όπως του 
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παραχωρηθεί το γήπεδο του δημοτικού σχολείου, έτσι ώστε να μπορεί να το παραχωρεί για κοινωνικές 
εκδηλώσεις σε κατοίκους της ακριτικής κοινότητας που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. 

 Επισυνάπτεται σχετική αλληλογραφία.» 

Σημείωση:   Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους 
στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.530, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει κατά πόσο ο κατάλογος με τα έξι 
χιλιάδες ονόματα, ο οποίος βρίσκεται στην κατοχή του κοινοβουλίου και έχει δει το φως της δημοσιότητας, θα 
προωθηθεί στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί κατά πόσο οι εκροές κεφαλαίων, 
που έχουν γίνει από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συνάδουν με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται 
στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.531, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Γεώργιου Προκοπίου 

 «Συνεπεία της οικονομικής κρίσης και των μέτρων οικονομικής περισυλλογής, εξ όσων γνωρίζω και 
πολύ σωστά, εκδόθηκε σχετική απόφαση η οποία προβλέπει ότι για υπηρεσιακά ταξίδια κρατικοί αξιωματούχοι, 
υπουργοί, βουλευτές κτλ. δε θα ταξιδεύουν πλέον σε θέσεις business class, πλην του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και του Προέδρου της Βουλής. 

 Σε πρόσφατο υπηρεσιακό μου ταξίδι (Βρυξέλλες) για εκπροσώπηση της Βουλής των Αντιπροσώπων 
παρατήρησα ότι εκπρόσωποι δήμων και κοινοτήτων οι οποίοι συμμετείχαν σε υπηρεσιακή αποστολή στο 
εξωτερικό ταξίδευαν σε θέσεις business class, σε αντίθεση με τους βουλευτές και άλλους αξιωματούχους, οι 
οποίοι ταξίδευαν σε οικονομικές θέσεις. 

 Επίσης έχω πληροφορηθεί ότι προέδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών 
συνεχίζουν να ταξιδεύουν σε θέσεις business class και όχι σε οικονομικές. 

 Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός από όλους προς τα χρήματα των 
φορολογούμενων πολιτών, που ουσιαστικά επωμίζονται τα βάρη, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. 

 Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί όπως πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η 
προαναφερόμενη απόφαση όπως ταξιδεύουν σε οικονομικές θέσεις εφαρμόζεται ανεξαίρετα από όλους 
(εκπρόσωποι ημικρατικών οργανισμών, ενώσεων δήμων και κοινοτήτων και άλλων οργανισμών) οι οποίοι 
συμμετέχουν σε αποστολές στο εξωτερικό.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.532, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το ψευδοκράτος προτίθεται να διοργανώσει τριήμερο μουσικό φεστιβάλ στην 
Καρπασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην 
παραλία της Χρυσής Αμμουδιάς, η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου “Natura 2000”. Στο μουσικό 
φεστιβάλ αναμένεται να παρευρεθούν περισσότερα από ογδόντα χιλιάδες άτομα. Τα έργα υποδομής, που 
ξεκίνησαν ήδη να κατασκευάζονται, καθώς και η παρουσία χιλιάδων επισκεπτών θα προκαλέσουν 
ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε 
οποιαδήποτε διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αποφευχθεί η πραγματοποίηση του 
φεστιβάλ.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.533, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχει δει το φως της δημοσιότητας μία λίστα με ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων που 
μετέφεραν καταθέσεις τους στο εξωτερικό τη χρονική περίοδο πριν από την απόφαση του Eurogroup. Η λίστα 
αυτή βρίσκεται στα χέρια της Βουλής των Αντιπροσώπων και στο αρχείο της Ερευνητικής Επιτροπής. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η λίστα αυτή 
περιήλθε εις γνώσιν των αρμόδιων φορολογικών αρχών και αν έχει ελεγχθεί αν αυτά τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τα συγκεκριμένα ποσά ή γενικώς.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.534, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 
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 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις συνολικές 
απολαβές και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του εκάστοτε Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και αν έχουν 
υποστεί οποιαδήποτε μείωση λόγω των περικοπών στα δημόσια οικονομικά των τελευταίων χρόνων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.535, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών Οργανώσεων (ETUCE) έχει εξαγγείλει 
συνέδριο στην κατεχόμενη Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στο ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας ξενοδοχείο “Salamis 
Bay” στην περιοχή Αμμοχώστου. Πρόκειται για το πρώτο διεθνές συνέδριο οργάνωσης που πραγματοποιείται 
στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, είχε επιχειρηθεί ξανά πρόσφατα η διοργάνωση συνεδρίου 
στα κατεχόμενα από την ETUCE και απετράπη μετά από ενέργειες της κυβέρνησης το περασμένο φθινόπωρο. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις 
οποίες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να αποτραπεί η οργάνωση του συνεδρίου της ETUCE στην κατεχόμενη 
Κύπρο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.536, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι σε χώρο παρά την ιστορική εκκλησία της Αγίας Μαρίας των Αυγουστίνων, 
γνωστή ως τέμενος “Ομεριέ”, στην εντός των τειχών Λευκωσία, στην περιοχή των οδών Τρικούπη και 
Τηλλυρίας, λειτουργεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, που πιθανόν να επηρεάζει την αισθητική των ιστορικών 
μνημείων. Μάλιστα, ενδεχομένως η λειτουργία του χώρου στάθμευσης να μην είναι νόμιμη. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η χρήση του 
χώρου είναι νόμιμη, αν συνδυάζεται με την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του μνημείου και, αν όχι, τι 
προτίθεται να κάνει για αυτό.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

(Έχει διατηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των αποστολέων.) 

Απάντηση ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.117, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.117 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Αμμοχώστου 
κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας με ημερομηνία 
29.9.2011 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α) Η Λεωφόρος Οδυσσέα Γεωργίου, στο Τραχώνι, αποτελεί μέρος του Πολεοδομικού Σχεδίου για 
διαχωρισμό αυτοστέγασης στην κοινότητα (470 οικόπεδα). 

(β) Το μέρος του δρόμου που διασχίζει τον οικισμό, ο οποίος χωροθετείται σε γη του Μερρά Τραχωνίου, 
είναι εγγεγραμμένο, ενώ το υπόλοιπο μέρος, το οποίο διασχίζει ιδιωτικά τεμάχια καθώς και τεμάχια γης 
του Μερρά Τραχωνίου, εντός των οποίων χωροθετούνται το Γυμνάσιο Τραχωνίου, γήπεδα και δημόσιες 
λειτουργίες, δεν είναι εγγεγραμμένος γιατί δεν προωθήθηκε η εγγραφή του. Επισυνάπτεται 
τοπογραφικό, στο οποίο υποδεικνύονται με μπλε και κόκκινο χρώμα, το εγγεγραμμένο και το μη 
εγγεγραμμένο τμήμα του δρόμου, αντίστοιχα. 

(γ) Κατά το 1999 το Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου κατέβαλε προσπάθειες για την εγγραφή του δρόμου, ο 
οποίος σημειωτέον επιτόπου είναι κατασκευασμένος, αλλά τελικά το αίτημα αποσύρθηκε, αφού το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Ύψωνα, στα όρια του οποίου εμπίπτει μέρος του δρόμου, δεν αναλάμβανε την 
υποχρέωση για ενδεχόμενη απαλλοτρίωση των τμημάτων των τεμαχίων που βρίσκονταν στο όριά του, 
επειδή ο δρόμος εξυπηρετεί αποκλειστικά την κοινότητα Τραχωνίου. 

(δ) Ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός Λεμεσού μπορεί να προωθήσει τη διαδικασία για εγγραφή 
του δρόμου αν προηγουμένως υποβληθεί νέα αίτηση από τα δύο Συμβούλια.» 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους 
δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση. 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Απριλίου 2013 του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.010.01.835, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 

Ρούλας Μαυρονικόλα 

 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Υγείας με επιστολή σας 
ημερομηνίας 17 Μαΐου, 2012 και Αρ. Φακ.: 23.06.010.01.835 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 
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1. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, κατά πόσο δηλαδή υπάρχει πρόθεση για πιθανή διεξαγωγή 
επιδημιολογικής έρευνας για πιθανή έξαρση της φυματίωσης στη χώρα μας, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

(α) Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των 
Λοιμωδών Νοσημάτων, στα Κεντρικά Γραφεία των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας, γίνεται δήλωση και καταγραφή όλων των περιστατικών φυματίωσης στη χώρα μας, που 
διαγιγνώσκονται στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Τα δεδομένα τα οποία 
καταχωρίζονται έχουν καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των 
Λοιμωδών Νοσημάτων και πέραν της χρήσης τους για σκοπούς δημόσιας υγείας στην Κύπρο 
(πρόληψη και έλεγχος περιστατικών, διαμόρφωση πολιτικής για περιορισμό της νόσου) 
αποστέλλονται και καταχωρίζονται στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό δίκτυο που στόχο έχει τον 
καθορισμό πολιτικής αντιμετώπισης και περιορισμού της φυματίωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

(β) Το 2007 πραγματοποιήθηκε επιδημιολογική μελέτη για τον καθορισμό του Φυματινικού Δείκτη 
Διαμόλυνσης σε νεοσυλλέκτους. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι επί συνόλου 2 439 
ατόμων εντοπίστηκαν 8 άτομα με θετική MANTOUX εκ των οποίων οι 4 ήταν Έλληνες οπλίτες, 
ένα άτομο είχε μητέρα με καταγωγή από τις Φιλιππίνες και ένα άτομο ήταν εγγονός Αγγλίδας η 
οποία απεβίωσε από φυματίωση. 

2. Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα, κατά πόσο δηλαδή υπάρχει πρόθεση για αναβάθμιση των 
υπηρεσιών και των συνθηκών του Νοσοκομείου Κυπερούντας για να διευκολυνθεί η διαβίωση των 
ασθενών, αναφέρεται ότι το Νοσοκομείο Κυπερούντας λειτούργησε το 1948 για την εξυπηρέτηση των 
ασθενών με φυματίωση. Κατόπιν της ύφεσης που παρατηρήθηκε στα περιστατικά φυματίωσης τα 
προηγούμενα χρόνια, βρίσκεται σε λειτουργία μόνο μία πτέρυγα του εν λόγω Νοσοκομείου οι κλίνες της 
οποίες αυξήθηκαν πρόσφατα κατά τέσσερις (4) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των 
ασθενών. Σημειώνεται επιπλέον ότι γίνονται όλες οι δυνατές ενέργειες στα πλαίσια των οικονομικών 
δυνατοτήτων που παρέχονται για τη συνεχή αναβάθμιση της συγκεκριμένης πτέρυγας του εν λόγω 
νοσοκομείου, καθώς και λειτουργίας, κατόπιν συμπληρωματικών έργων, σε ήδη υπάρχον κτίριο, 
ξεχωριστής υποδομής. 

Παρακαλώ όπως δεχτείτε τις ειλικρινείς απολογίες του Υπουργείου Υγείας για την καθυστέρηση, αφού η 
απάντηση του ερωτήματός της κ. Μαυρονικόλα, εκ παραδρομής δεν σας είχε προωθηθεί.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1094, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1094 και ημερομηνία 13.07.2012, που υποβλήθηκε 
από τον Βουλευτή Πάφου κ. Φ. Σαρίκα και σας πληροφορώ ότι η αίτηση (ΠΑΦ/1027/2010) για την ανέγερση 
κέντρου αναψυχής και διευκολύνσεων για λουόμενους, στο Τ/Κ τεμάχιο με αρ. 118 του Φ/Σχ. LI/45 στην 
Κοινότητα Τίμης, υποβλήθηκε στην Πολεοδομική Αρχή (Επαρχιακό Λειτουργό Πάφου Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως) στις 06.10.2010, κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου. 

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται, με βάση το προαναφερθέν 
άρθρο του Νόμου, στη συνεδρία του ημερομηνίας 28.02.2012, αποφάσισε να απορρίψει την εν λόγω αίτηση, 
θεωρώντας ότι αυτή δεν εμπίπτει σε οποιοδήποτε από τα κριτήρια του Κανονισμού 19(1)(α)-(ιβ) των περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 [Κ.Δ.Π. 309/99]. 

3. Ενόψει της ανωτέρω απόφασης, η Πολεοδομική Αρχή αρνήθηκε τη χορήγηση της αιτηθείσας 
πολεοδομικής άδειας για την κατασκευή αναψυκτηρίου και χώρου διευκόλυνσης λουομένων στην παραλία 
«Καθαρή» στο χωριό Τίμη. Η απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής, κοινοποιήθηκε στους αιτητές στις 
18.05.2012.» 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.322, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφορικά με την επιστολή σας με στοιχεία Ερ. 23.06.010.02.322, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2012, 
ως προς τις ενέργειες του αρμόδιου Υπουργείου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις εκδηλώσεις 
«εορτασμών» για την «επέτειο» της ανακήρυξης της αποσχιστικής οντότητας στις κατεχόμενες από την 
Τουρκία περιοχές της Δημοκρατίας σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Το Υπουργείο Εξωτερικών πάντοτε και κάθε χρόνο από το 1984 προβαίνει εκ των προτέρων σε 
προληπτικά διαβήματα προς τις διπλωματικές αποστολές τρίτων χωρών στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι 
έχοντας υπόψη το παράνομο καθεστώς της αποσχιστικής οντότητας και την ανάγκη πλήρους σεβασμού των 
ψηφισμάτων 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καμία εκπροσώπηση σε κανένα 
απολύτως επίπεδο δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει ανεκτή σε οιουσδήποτε «εορτασμούς» του ψευδοκράτους. 
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 Εκεί όπου διαπιστώνεται ότι υπήρξε παρουσία εκπροσώπων τρίτων χωρών σε οιουσδήποτε 
«εορτασμούς», το Υπουργείο Εξωτερικών και οι διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας προβαίνουν ως 
πάγια πρακτική σε παραστάσεις προς την κυβέρνηση του επηρεαζόμενου κράτους. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν 
πάντοτε σπάνιες και η παρουσία ήταν, κατά κανόνα, ιδιαίτερα χαμηλού επιπέδου. 

 Στους «εορτασμούς» του Νοεμβρίου 2012, σύμφωνα με πληροφόρηση από διάφορες πηγές, 
διαπιστώθηκαν μεμονωμένα περιστατικά παρουσίας χαμηλού επιπέδου εκπροσώπων κρατών-μελών του 
ΟΗΕ, κυρίως σε εκδηλώσεις «γραφείων» της αποσχιστικής οντότητας ή/και διπλωματικών αποστολών της 
Τουρκίας σε αφρικανικές και ασιατικές χώρες. Σε καμία περίπτωση δεν πρόεκυψε παρουσία εκπροσώπων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ως προαναφερόμενη πάγια πρακτική, έγιναν και για αυτές τις περιπτώσεις παραστάσεις. Η συνήθης 
απάντηση είναι ότι η παρουσία οιουδήποτε εκπροσώπου έγινε εν αγνοία της προϊστάμενη αρχής και 
παρέχονται δεσμεύσεις ότι στο μέλλον θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια αποφυγής επανάληψης τέτοιων 
περιστατικών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Απριλίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.399, ημερομηνίας 21

ης
 Ιανουαρίου 

2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με 
ημερομηνία 31

η
 Ιανουαρίου 2013, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και 

σας διαβεβαιώνω ότι οι πληροφορίες αναφορικά με εκμίσθωση μέρους της παραλιακής κρατικής δασικής γης 
στην περιοχή Λίμνης σε ιδιωτική εταιρεία, δεν αληθεύουν. 

 Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους θερμούς χαιρετισμούς μου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Απριλίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.412, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 

2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με 
ημερομηνία 1

η
 Φεβρουαρίου 2013, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, 

σχετικά με ετοιμόρροπα κτίρια και τοξικά απόβλητα κοντά στην αποβάθρα στην παραλιακή περιοχή του πρώην 
Μεταλλείου Λίμνης και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Τα δύο κτίσματα που υπάρχουν κοντά στην αποβάθρα βρίσκονται μέσα στο κρατικό δάσος Μαυραλή 
και είναι κρατική περιουσία. Πρόσφατα έχουν τύχει βασικής επιδιόρθωσης από το Τμήμα Δασών με τη 
συνδρομή και δωρεάν της εταιρείας Limni Resorts and Golfsourses PLC που ενδιαφέρθηκε για τον εξωραϊσμό 
της παραλίας με την ευκαιρία της κατάθεσης θεμελίου λίθου του έργου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

 Το θέμα της ύπαρξης τοξικών αποβλήτων επί της παραλίας από τη μεταλλευτική δραστηριότητα στο 
παρελθόν, είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί έντονα τη διαχείριση της περιοχής και έχει τεθεί επανειλημμένα 
από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Η Επιτροπή Διαχείρισης της περιοχής Natura 2000, η οποία 
αναμένεται να συνεδριάσει μέσα στους επόμενους λίγους μήνες, θα ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με το 
πρόβλημα αυτό, ούτως ώστε να σχεδιαστεί η απομάκρυνση των αποβλήτων αυτών, με τρόπο που να μην 
επηρεάζει την παραλία και τη φωλεοποίησης της χελώνας. 

 Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Απριλίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.432, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 

2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Aναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με 
ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2013, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και 
σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Η Κύπρος ως Κράτος Μέλος της EE, με βάση τον Κανονισμό για την Ξυλεία (Κανονισμός EE αριθ. 
995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20

ής
 Οκτωβρίου 2010) που αφορά τη 

θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
αγορά είναι υποχρεωμένη να ελέγξει και να αποτρέψει την τοποθέτηση παράνομης ξυλείας και προϊόντων 
ξυλείας στην Κοινοτική Αγορά. 

 Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Δασών ως η αρμόδια αρχή, έχει ετοιμάσει μετά από διάλογο και δημόσια 
διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, το εναρμονιστικό Νομοσχέδιο με τίτλο «ο Περί του ελέγχου 
της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013». 
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 Το πιο πάνω Νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία και μόλις ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός 
έλεγχος, το Νομοσχέδιο θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για ψήφιση. 

 Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους θερμούς χαιρετισμούς μου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11
 
Απριλίου 2013 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου 

Μητσόπουλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.436, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση που αφορά κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Πάτμου στο 
Στρόβολο και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Η οδός Πάτμου υπάγεται στη δικαιοδοσία του Δήμου Στροβόλου, που σύμφωνα με τη σχετική 
Νομοθεσία έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση μέτρων απάμβλυνσης του κυκλοφοριακού προβλήματος 
στην οδό αυτή, αφού εξασφαλίσει την κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας. 

3. Το θέμα συζητήθηκε και σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής του Κεντρικού Φορέα για την Επίλυση 
Κυκλοφοριακών Προβλημάτων, στην οποία επιβεβαιώθηκε, με βάση την έρευνα καταμέτρησης της 
κυκλοφορίας που διεξήγαγε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ότι στην οδό Πάτμου τις περιόδους αιχμής 
παρατηρείται αυξημένος όγκος διαμπερών κινήσεων και συμφωνήθηκε η αναγκαιότητα λήψης μέτρων. 

4. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Στροβόλου επεξεργάζονται εναλλακτικές 
εισηγήσεις για την απάμβλυνση του προβλήματος, οι οποίες θα τεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου για 
λήψη απόφασης.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Απριλίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.437, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 

2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. φακ. 
Ερ. 23.06.010.02.437 και ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2013, αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση του 
Βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη για την παράνομη κοπή δέντρων στην περιοχή Πωμού της επαρχίας Πάφου, και 
σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Για το περιστατικό υλοτομίας δέντρων σε κοίτη του ποταμού εκτός κρατικού δάσους στην Κοινότητα 
Πωμού, έγινε καταγγελία στο Τμήμα Δασών στις 28 Ιανουαρίου 2013. Το θέμα διερευνήθηκε άμεσα και 
διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για πέντε σκλέδρα μικρής διαμέτρου, τα οποία είχαν ξεριζωθεί και καταπλάκωσαν 
περίφραξη ιδιόκτητου τεμαχίου κατοίκου του Πωμού. Ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου ανέφερε ότι τεμάχισε τα 
πεσμένα δέντρα για να πάρει μέτρα παρεμπόδισης της εισόδου νερού στο κτήμα του. Παραδέχθηκε επίσης ότι 
τεμάχισε τα ξεριζωμένα δέντρα και άφησε την ξυλεία επί τόπου, όπως διαπιστώθηκε και από τους δασικούς 
υπαλλήλους που εξέτασαν το περιστατικό. 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, οι δασικοί υπάλληλοι δεν κατήγγειλαν τον πολίτη επειδή 
πείστηκαν για την ειλικρίνεια των προθέσεων και λόγων του. Η ξυλεία πωλήθηκε από το Τμήμα Δασών. 

 Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους θερμούς χαιρετισμούς μου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013 του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.010.02.450, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή του Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου 
Περδίκη ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013 (Παράρτημα Α) και να σας πληροφορήσω για τις επιπλοκές που 
μπορούν να προκληθούν από τις Συσκευές Θωρακικών Συμπιέσεων με την ονομασία LUCAS και αν οι εν 
λόγω συσκευές βρίσκονται και σε άλλα Κρατικά Νοσηλευτήρια. 

 Η Υπηρεσιακή Επιτροπή στην όποια ανατέθηκε η διερεύνηση του θέματος, έχει ολοκληρώσει την έρευνα 
της. Η Έκθεση Γεγονότων που έχει ετοιμάσει η εν λόγω Επιτροπή επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β. 

 Επίσης να σας ενημερώσω ότι οι Συσκευές Θωρακικών Συμπιέσεων LUCAS βρίσκονται σε όλα τα 
Κρατικά Νοσηλευτήρια και σε όλα τα Κέντρα Υγείας. 

 Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις χρειάζεστε. Σας 
ευχαριστώ εκ των προτέρων.» 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους 

δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση. 
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Απάντηση ημερομηνίας 11 Απριλίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.451, ημερομηνίας 12 
Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με 
ημερομηνία 15.2.2013, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας 
πληροφορώ τα πιο κάτω: 

 Η εξέταση της αίτησης της κοινότητας Καμπί Φαρμακά για τη δημιουργία Μονοπατιού Μελέτης της 
Φύσης έχει ολοκληρωθεί. Το εν λόγω έργο συμπεριλαμβάνεται στα έργα που θα εγκριθούν για υλοποίηση 
σύμφωνα με την προκήρυξη του Μέτρου 6.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), νοουμένου ότι 
θα ανασταλεί η παγοποίηση των εγκρίσεων που επιβλήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ, λόγω 
έλλειψης πιστώσεων (ένεκα της οικονομικής κρίσης). 

 Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.468, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφορικά με την εν θέματι ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, παρατίθεται πιο κάτω η 
σχετική απάντηση: 

 Το Υπουργείο Εξωτερικών αδυνατεί επί του παρόντος να προχωρήσει με τη δημιουργία ψηφιακής 
τράπεζας δεδομένων σχετικά με την ιστορία των απόδημων Κυπρίων, λόγω της ανάγκης οικονομικής 
περισυλλογής και περιορισμού των κρατικών εξόδων ενόψει των μεγάλων δυσκολιών που διέρχεται η 
κυπριακή οικονομία. 

 Σημειώνεται ότι ο μ. Σταύρος Επαμεινώνδας, σ' ένα προκαταρκτικό-δοκιμαστικό μικρό μέρος 
ψηφιοποίησης είχε δαπανήσει ποσό ύψους 30,604 Ευρώ. Άξιο επίσης αναφοράς είναι ότι προγράμματα της 
Ε.Ε. για το υπ’ αναφορά θέμα είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν καθότι το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος καλείται 
να καταβάλλει προκαταβολικά όλο το ποσό και μετά αιτείται για την επιστροφή του 80% του συνολικού κόστους 
του προγράμματος. Υπό τις παρούσες συνθήκες η Κυπριακή Δημοκρατία αδυνατεί να δεσμευθεί για κάτι 
τέτοιο.  Η υλοποίηση της δράσης αυτής θα επανεξετασθεί σε ευθετότερο χρόνο.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Απριλίου 2013 του Υπουργού Άμυνας κ. Φώτη Φωτίου στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.010.02.486, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 

Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.491, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.491 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Αμμοχώστου 
κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας ημερομηνίας 19.3.2013 
και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Καντού καλείται και συμμετέχει 
στις συνεδρίες των Ειδικών Επιτροπών για την παραχώρηση Τ/Κ οικιών και Τ/Κ υποστατικών και χώρων για 
επαγγελματικούς σκοπούς στην Επαρχία Λεμεσού, όπου και μπορεί να εκφράζει τις θέσεις/απόψεις του σε 
σχέση με τα θέματα που αφορούν την Κοινότητά του.» 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.514, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα μπούμε σήμερα στο Κεφάλαιο Τέταρτο. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη 
συνεδρία του σώματος ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013, στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη 
ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:   Νομοθετική εργασία  

 1.  Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των 
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της 
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.071-2013). 

 2.  Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.075-2013). 

 3.  Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.021-2013). 

 4.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2013 
Νόμος του 2012. 
(Αρ. Φακ. 23.01.053.266-2012). 

 5.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
του 2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.053-2013). 

 6.  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής 
Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.055-2013).   

 7.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.057-2013).   

 8.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2013 Νόμος 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.054-2013). 

 9.  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών 
Πληρωμών του 2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.056-2013).   

 10.  O περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 
2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.058-2013).   

 11.  Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.059-2013).   

 12.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου 
Ειδήσεων του 2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.067-2013). 

 13.  Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 
2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.076-2013). 

 14.  Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 
του 2013 Νόμος του 2012. 
(Αρ. Φακ. 23.01.053.207-2012). 

 15.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
του 2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.065-2013).  

 16.  Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.020-2013). 

 17.  Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2011. 
(Αρ. Φακ. 23.01.052.137-2011). 

 18.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση 
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και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2013 Νόμος του 2012. 
(Αρ. Φακ. 23.01.053.269-2012). 

 19.  Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Διεξαγωγή 
Έρευνας για την Πηγή των Οικονομικών Πόρων των 
Εκπαιδευτικών Λειτουργών) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. ΔΝ. 61/99). 

 20.  Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Έλεγχος Διαφημίσεων) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.251.2002). 

 21.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ταμείο Ευημερίας 
Προσωπικού) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.046.086-2009). 

 22.  Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης 
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς 
του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Αναθέτουσες Αρχές του Κράτους) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.047.132-2010). 

 23.  Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, 
Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.048.026-2011). 

 24.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Γλώσσες 
Διδασκαλίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.048.041-2011). 

 25.  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - 
Θέσεις Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος και Βοηθού Διευθυντή 
Κλινικής/Τμήματος (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.048.058-2011). 

 26.  Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της 
Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.048.079-2011). 

 27.  Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των 
Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.048.086-2011). 

 28.  Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι 
Πρόσληψης και Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.048.100-2011). 

 29.  Οι περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων 
Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων 
Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους 
(Διαδικασία Έρευνας και Σύνταξης Πορίσματος της Επιτροπής) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.048.107-2011). 

 30.  Οι περί Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή 
Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά ορισμένων Τροφίμων 
Ζωικής Προέλευσης Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.028-2012). 

 31.  Οι περί Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Διευθυντή 
Κλινικής/Τμήματος και Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.038-2012). 
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 32.  Οι περί Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου - Θέση Λειτουργού 
Εσωτερικού Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.057-2012). 

 33.  Οι περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας θέσεις που 
προκύπτουν από την εγκριθείσα αναδιοργάνωση του 
οργανισμού και την εφαρμογή των Νόμων 8 του 2002, 1 του 
2007 και 38(ΙΙ) του 2007 - Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός, 
Λειτουργός Λογιστηρίου, Επιθεωρητής Λογαριασμών, 
Δειγματολήπτης Α΄, Λειτουργός Ποιότητας και 
Δειγματοληψιών, Επιθεωρητής Ελέγχου, Επιθεωρητής 
Ελέγχου Α΄, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, 
Γραμματειακός Λειτουργός και Ανώτερος Τεχνικός Χημείου 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.059-2012). 

 34.  Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.062-2012). 

 35.  Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.063-2012). 

 36.  Οι περί Τμήματος Γεωργίας - Θέση Ανώτερου Λειτουργού 
Γεωργίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.064-2012). 

 37.  Οι περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων - Θέση 
Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.067-2012). 

 38.  Οι περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Εργατών της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.068-2012). 

 39.  Οι περί Τμήματος Οδικών Μεταφορών - Θέση Βοηθού Πρώτου 
Ελεγκτή Μεταφορών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.075-2012). 

 40.  Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, 
Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.082-2012). 

 41.  Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.002-2013). 

 42.  Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού - Θέση Γενικού 
Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.003-2013). 

 43.  Οι περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών (Παροχή Υπηρεσιών 
Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.005-2013). 

 44.  Οι περί Καθορισμού Πληρωτέων Δικαιωμάτων για τη χρήση 
του Κεκλιμένου Ανέλκυσης/Καθέλκυσης Σκαφών στο Αλιευτικό 
Καταφύγιο Ζυγίου Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.006-2013). 

 45.  Οι περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση Νέου 
Παραρτήματος, Νέων Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή, 
Προσφορά Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και Προσφορά 
Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών) Κανονισμοί 
του 2013. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.050.009-2013). 

 46.  Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.010-2013). 

 47.  Οι περί Οργανισμού Νεολαίας - Θέση Γραμματειακού 
Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.013-2013). 

 48.  Οι περί Οργανισμού Νεολαίας - Θέση Λειτουργού Λογιστηρίου 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.014-2013). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:   Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Η ανάγκη προσαγωγής των υπαιτίων της οικονομικής κρίσης 
ενώπιον της δικαιοσύνης και κατάθεσης στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων του καταλόγου προσώπων που φυγάδευσαν 
κεφάλαια στο εξωτερικό από τις κυπριακές τράπεζες τον 
τελευταίο καιρό». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.05.046.002-2013). 

 2. «Το πρόβλημα της αστυφιλίας στην Κύπρο και η ανάγκη για 
άμεση λήψη μέτρων στήριξης της υπαίθρου». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή  
κ. Φειδία Σαρίκα). 
(Αρ. Φακ. 23.05.045.016-2012). 

 3. «Η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του φυσικού 
περιβάλλοντος από τη διάθεση γενετικά τροποποιημένων 
τροφών και την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων 
ποικιλιών φυτών». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή  
κ. Γιώργου Περδίκη). 
(Αρ. Φακ. 23.05.045.014-2012). 

 4. «Οι τυχόν επιπτώσεις που θα προκύψουν ένεκα του 
μνημονίου όσον αφορά το status quo και την επίλυση του 
εθνικού μας προβλήματος». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Κυριάκου 
Χατζηγιάννη). 
(Αρ. Φακ. 23.05.046.001-2013). 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης: 5.51 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

Αδάμου Αδάμος Λουκαΐδης Γιώργος 

Αντωνίου Αντώνης  Μαππουρίδης Ρίκκος 

Βαρνάβα Γιώργος Μαυρίδης Μάριος 

Βότσης Άγγελος Μαυρονικόλα Ρούλα 

Γαβριήλ Γιαννάκης Μέσης Χρίστος 

Γεωργίου Γεώργιος Μισός Αριστοτέλης 

Γεωργίου Γιώργος Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Δαμιανού Άριστος Νεοφύτου Αβέρωφ 
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Δημητρίου Μισιαούλη Στέλλα Νικολαΐδης Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Νουρής Νίκος 

Ευαγόρου Σταύρος Παπαγεωργίου Πάμπος  

Ζαχαρίου Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας Περδίκης Γιώργος 

Καρογιάν Μάριος Προδρόμου Πρόδρομος 

Κατσουρίδης Νίκος Προκοπίου Γεώργιος 

Καυκαλιάς Αντρέας  Σαμψών Σωτήρης 

Κουκουμά Κούτρα Σκεύη Σαρίκας Φειδίας 

Κουλίας Ζαχαρίας Σταυριανός Πανίκκος 

Κουτσού Νίκος Συλλούρης Δημήτρης 

Κυπριανού Ανδρέας Τάσου Γεώργιος 

Κυπριανού Άντρος Τζιοβάνης Χριστάκης 

Κυριακίδου Αθηνά Τορναρίτης Νίκος 

Κυριακίδου Στέλλα Φακοντής Αντρέας 

Κυριακού Μαρία Φυττής Σοφοκλής 

Κωνσταντίνου Κώστας Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κωνσταντίνου Νεόφυτος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Κώστα Κώστας Χριστοφόρου Λευτέρης 

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Χατζηρούσος Αντώνης 

Μαχτεσιάν Βαρτκές  

Μαντοβάνη Μπενίτο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στις επετείους του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών στην 
Ελλάδα την 21

η
 Απριλίου 1967 και της γενοκτονίας των Αρμενίων στις 24 Απριλίου 1915, ομιλία του κ. 

Βαρτκές Μαχτεσιάν για τη γενοκτονία των Αρμενίων και τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των 
θυμάτων. 

2. Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην επέτειο του δημοψηφίσματος της 24
ης

 Απριλίου του 2004 για 
το Σχέδιο Ανάν. 

3. α. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

β. Συζήτηση (Ν. Κατσουρίδης, Α. Νεοφύτου, Ν. Κωνσταντίνου, Ρ. Μαυρονικόλα) για κήρυξη ως 
επειγόντων των σχεδίων νόμου: 

  i. «Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013», 

  ii.  «Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013», 

  iii. «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013» 
(πρόταση νόμου) 

και απόφαση για κήρυξη ως επείγουσας της πρότασης νόμου. 

4. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013», συζήτηση (Ν. Κατσουρίδης, Ν. 
Νικολαΐδης, Α. Νεοφύτου, Ν. Παπαδόπουλος, Δ. Συλλούρης, Γ. Περδίκης, Πρόεδρος) και ψήφισή της σε 
νόμο. 
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5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «O περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 
2013 Νόμος του 2012» και ψήφισή του σε νόμο. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2013 Νόμος 
του 2013», παρατηρήσεις του κ. Πρόδρομου Προδρόμου και ψήφισή του σε νόμο. 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2013 
Νόμος του 2013», αγορεύσεις και συζήτηση (Ά. Βότσης, Λ. Χριστοφόρου, Γ. Βαρνάβα, Ν. Κατσουρίδης, 
Άντρος Κυπριανού, Σ. Σαμψών) και ψήφισή του σε νόμο. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2013 Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
του 2013 Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο.  

10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2013 
Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

11. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2013 
Νόμος του 2012» και ψήφισή του σε νόμο. 

12. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου του 2013 
Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

13. Έκθεση για τα νομοσχέδια: 

α. «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»,  

β. «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», 

γ. «Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»,  

αγορεύσεις και συζήτηση (Ν. Νικολαΐδης, Γ. Περδίκης, Γ. Βαρνάβα, Άντρος Κυπριανού, Α. Νεοφύτου, Μ. 
Καρογιάν, Δ. Συλλούρης, Ζ. Κουλίας, Πρόεδρος) και ψήφισή τους σε νόμους, του πρώτου με αρ. 2 και 
του τρίτου με αρ. 2. 

14. Αναβολή του νομοσχεδίου «Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, 
Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», έπειτα από εισήγηση του κ. Γιώργου Βαρνάβα. 

15. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013», 
παρατηρήσεις του κ. Γιώργου Περδίκη και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Φόρων 
Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

16. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε 
νόμο. 

17. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Προξενικών Τελών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και 
έγκρισή τους. 

18. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2013» και ψήφισή της σε νόμο. 

19. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Ανάγκη εκπόνησης περιβαλλοντικής μελέτης για κατασκευή δρόμου στην Πάφο - Αίτημα για 
παραχώρηση του γηπέδου του δημοτικού σχολείου Κάτω Πύργου στο κοινοτικό συμβούλιο - Εκροές 
κεφαλαίων από νομικά και φυσικά πρόσωπα και φορολογικές δηλώσεις - Η εφαρμογή της απόφασης για 
περιορισμούς στο κόστος των υπηρεσιακών ταξιδιών κρατικών αξιωματούχων - Αίτημα για ματαίωση 
μουσικού φεστιβάλ στην Καρπασία - Μεταφορά καταθέσεων στο εξωτερικό από φυσικά και νομικά 
πρόσωπα και φορολόγησή τους - Οι συνολικές απολαβές και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του 
εκάστοτε Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας - Αίτημα για ματαίωση οργάνωσης ευρωπαϊκού 
εκπαιδευτικού συνεδρίου στα κατεχόμενα - Η λειτουργία χώρων στάθμευσης δίπλα από ιστορικά 
μνημεία στην παλιά Λευκωσία. 

20. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Μη εγγραφή λεωφόρου στο Τραχώνι στο Κτηματολόγιο - Αναβάθμιση υπηρεσιών στο νοσοκομείο 
Κυπερούντας και επιδημιολογική μελέτη για τη φυματίωση - Κατασκευή έργου για τους λουομένους στην 
παραλία της Τίμης - Πληροφορίες για συμμετοχή εκπροσώπων χωρών μελών του ΟΗΕ και της ΕΕ σε 
τουρκικούς εορτασμούς της ανακήρυξης του ψευδοκράτους - Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης σε 
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ιδιωτική εταιρεία - Αίτημα για καθαρισμό παραλίας και επιδιόρθωση κτισμάτων στη Λίμνη Πόλης 
Χρυσοχούς - Αίτημα για νέα νομοθεσία για την εμπορία και διάθεση ξυλείας - Κυκλοφοριακό πρόβλημα 
στην οδό Πάτμου στο Στρόβολο - Κοπή δέντρων σε κρατική περιουσία στον Πομό - Πληροφορίες για 
επικίνδυνα μηχανήματα ανάνηψης στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Αίτημα κοινότητας Καμπιού 
Φαρμακά για δημιουργία μονοπατιού μελέτης της φύσης - Ανάγκη προώθησης της δημιουργίας 
ψηφιακής τράπεζας δεδομένων για τους απόδημους Κυπρίους - Η προεκλογική δέσμευση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας για μείωση της στρατιωτικής θητείας (απόρρητη απάντηση) - Αίτημα 
κοινοτικού συμβουλίου Καντού για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για παραχώρηση κατοικιών - 
Θέματα ασφάλειας της Δημοκρατίας (εμπιστευτική απάντηση). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 


