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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων  

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ 

Συνεδρίαση 25ης Απριλίου 2013  

Ώρα έναρξης:  4.50 μ.μ. 

Αρ. 30  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Γ. ΟΜΗΡΟΥ) 

 Καλό απόγευμα. 

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(Κ. ΚΩΣΤΑ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα ήθελα προ ημερησίας διατάξεως να αναφερθώ στην επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς την 
ερχόμενη Τετάρτη, που συμπίπτει με τη Μεγάλη Τετάρτη.  Όπως γνωρίζετε, η 1

η
 Μαΐου του 1886 αποτελεί την 

ημερομηνία σταθμό όσον αφορά το εργατικό κίνημα, καθώς έγινε η αφετηρία πολλών αγώνων των 
εργαζομένων για κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.  

 Τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο διεκδίκησαν με μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις 
καλύτερες συνθήκες εργασίας, καθώς και την κατοχύρωση της οκτάωρης εργασίας.  Οι διαδηλώσεις αυτές 
είχαν τραγική κατάληξη, καθώς σφραγίστηκαν με αίμα, με πολλά θύματα και την αυστηρή τιμωρία αυτών που 
θεωρήθηκαν ως υποκινητές τους.  Ταυτόχρονα όμως οι θυσίες αυτών των διαδηλωτών άφησαν ανεξίτηλο το 
σημάδι τους στη μνήμη και στην ιστορία, αποτελώντας την απαρχή των αγώνων των εργαζομένων ανά το 
παγκόσμιο.  Σε ανάμνηση αυτής της εξέγερσης η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως παγκόσμια μέρα της εργατικής 
τάξης και έχει καταστεί το σύμβολο των αγώνων ενάντια στους εκμεταλλευτές του ανθρώπινου μόχθου. 

 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οφείλω να υπογραμμίσω ότι το εργατικό κίνημα στην πατρίδα μας, 
ενστερνιζόμενο τις αξίες και τα ιδεώδη της Πρωτομαγιάς, δεν έμεινε απαθές και αμέτοχο όλα αυτά τα χρόνια.  
Ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες, για να υπενθυμίσω και την περίοδο της αποικιοκρατίας, αγωνίστηκε 
σκληρά και με πολλές θυσίες, για να εξασφαλίσει τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και την αξιοπρέπεια που σε μεγάλο βαθμό απολαύει σήμερα ο Κύπριος εργαζόμενος. 

 Δυστυχώς, η φετινή επέτειος της Εργατικής Πρωτομαγιάς βρίσκει την πατρίδα μας εν μέσω οικονομικών 
δεινών, που απειλούν όσο ποτέ άλλοτε τα δίκαια κεκτημένα των εργαζομένων.  Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά 
πρέπει να αποτελέσει πυξίδα για όλους μας, με την ανάληψη της δέσμευσης ότι θα καταβάλουμε στο μέγιστο 
των δυνατοτήτων μας κάθε προσπάθεια, για να υπερασπιστούμε τα ιδανικά που η επέτειος αυτή εκφράζει και 
ότι θα σταθούμε τροχοπέδη σε κάθε απόπειρα απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και καταστρατήγησης 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Συμπληρώνονται αύριο 27 χρόνια από το τραγικό ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, στη 
σημερινή Ουκρανία, με ολέθριες συνέπειες για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων.  Τα φρικτά αυτά γεγονότα 
επαναβεβαίωσαν το παράδοξο της αδυναμίας του σύγχρονου ανθρώπου να διαχειριστεί αποτελεσματικά την 
αλματώδη τεχνολογική πρόοδο. 
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 Οι επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας στην υγεία του ανθρώπου και στη φύση σε βάθος χρόνου είναι 
γνωστές και δυστυχώς έχουμε γίνει και πιο πρόσφατα μάρτυρες ακόμα μιας καταστροφής, αυτής που 
προκλήθηκε από το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το Μάρτιο του 2011.  Η Κύπρος, 
αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την εκτεταμένη χρήση πυρηνικής ενέργειας και από το 
διασυνοριακό χαρακτήρα των πυρηνικών ατυχημάτων, υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται, σε περιφερειακό, αλλά και διεθνές επίπεδο, για αυστηρούς ελέγχους στη λειτουργία και χρήση 
πυρηνικών υποδομών.  

 Η επιμονή της Τουρκίας να προχωρήσει στην ανέγερση πυρηνικού σταθμού στο Άκκουγιου, σε μια 
ιδιαιτέρως σεισμογενή ζώνη, σε απόσταση αναπνοής από τα παράλια της Κύπρου, καταδεικνύει εκ νέου την 
αλαζονική και άτεγκτη στάση της γείτονος χώρας και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσο του τουρκικού και του 
κυπριακού λαού όσο και των λαών της ευρύτερης περιοχής.  Δυναμιτίζει δε περαιτέρω τις όποιες ελπίδες για 
σταθερότητα και ειρήνη στην ευαίσθητη και δοκιμαζόμενη Ανατολική Μεσόγειο.  

 Καθώς επαναφέρουμε όλοι στη μνήμη μας την αγωνία, την ανασφάλεια και τον τρόμο των ημερών που 
ακολούθησαν το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, απευθύνω από το βήμα αυτό έκκληση για αποφασιστική στροφή 
προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, την πλέον βιώσιμη μέθοδο για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας.   

 Προχωρούμε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που 
είναι η νομοθετική εργασία.  Θα παρακαλούσα για τα θέματα για τα οποία υπάρχει ομοφωνία να μη διαβάζεται 
η έκθεση. 

 Το πρώτο θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «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. Περδίκης ζητά το λόγο. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, επειδή είχαμε ομόφωνα συναθροίσει την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου με το σχετικό 
τροποποιητικό προϋπολογισμό και επειδή αυτός έφτασε μόλις προ ολίγου στη Βουλή και δεν τον έχουμε 
εξετάσει, ζητώ όπως υπάρξει αναβολή για την επόμενη συνεδρίαση, τη λεγόμενη “μνημονιακή συνεδρίαση”, για 
να πάν’ όλα πακέτο, να εξεταστεί και αυτό μαζί και να ψηφιστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση για την αιτούμενη αναβολή; 

 Δεν υπάρχει. 

 Αναβάλλεται. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα είναι «Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013».   

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Κατσουρίδη. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔHΣ: 

 Το 2 και το 3 σε συνεννόηση και με άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αναβάλλονται, ναι.  Πέστε μας. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 ...για να μην πούμε όλες, αναβάλλονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τα υπ’ αριθμόν 2 και 3 θέματα, που είναι «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», αναβάλλονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2013 Νόμος του 
2012».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 



 1639 

(Η σχετική έκθεση) 

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

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης 

 Πρόδρομος Προδρόμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Απριλίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και άλλοι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ). 

 Ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το έτος 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €81.156.067 και έσοδα ύψους 
€56.305.010, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών (€52.395.010) και από επενδύσεις 
και τόκους τραπεζών (€3.150.000). 

 Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το 2013 παρουσιάζεται μειωμένος κατά €12.990.251 σε 
σχέση με αυτόν του 2012.  Η μείωση των υπό έγκριση δαπανών, σύμφωνα με σχετικό σημείωμα το οποίο 
κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής, οφείλεται στην προσπάθεια συνέχισης της αυστηρής δημοσιονομικής 
περισυλλογής.  

 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 προς τις ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως 
αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες της 
Αρχής για το 2013 αφορούν τακτικές δαπάνες (€38.021.037), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€42.635.030) και 
απρόβλεπτες δαπάνες (€500.000). 

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το γενικό αποθεματικό της ΑΛΚ για το 2013 υπολογίζεται 
να ανέλθει στα €288.314.000. 

 Περαιτέρω, στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται προβλεπόμενες δαπάνες για τα λιμάνια ως 
ακολούθως: 

1. Λιμάνι Λεμεσού:  Συνολικές δαπάνες ύψους €27.560.010, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν: 

α.  μελέτη και κατασκευαστικές εργασίες του νέου κτιρίου επιβατών,  €10.000.000, 

β. επέκταση κρηπιδωμάτων, €10.000.000, 

γ. προκαταβολή για αγορά τριών γερανογεφυρών (Super Post Panamax), €2.000.000, 

δ. αγορά νέου ρυμουλκού, €2.000.000. 

2. Παλιό λιμάνι Λεμεσού:  Δαπάνη ύψους €12.000.000 για την αναβάθμιση και ανακατασκευή των 
εγκαταστάσεων του λιμανιού και για την πληρωμή των μελετητών του έργου. 

3. Λιμάνι Πάφου:  Συνολικές δαπάνες ύψους €360.000, οι οποίες αφορούν αναβάθμιση και ανασύνθεση 
του χερσαίου χώρου του λιμανιού (€35.000) και διαμόρφωση του θαλάσσιου χώρου (€325.000). 

4. Λιμάνι Βασιλικού:  Συνολικές δαπάνες ύψους €350.000, οι οποίες αφορούν δευτερεύοντα έργα, όπως 
κατασκευή υπόγειων υπηρεσιών και δρόμων και τον εξοπλισμό του νέου ηλεκτρικού υποσταθμού. 

5. Λιμάνι Λατσιού:  Συνολικές δαπάνες ύψους €50.000, οι οποίες αφορούν ηλεκτροφωτισμό και ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις στα νέα κρηπιδώματα. 

 Σημειώνεται ότι για το λιμάνι Λάρνακας περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10, που αφορά 
επέκταση και αναβάθμιση του λιμανιού.  

 Κατά την εξέταση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, αναφερόμενος στο θέμα της συζητούμενης 
ιδιωτικοποίησης της Αρχής στα πλαίσια υλοποίησης του μνημονίου συναντίληψης που συμφωνήθηκε με την 
τρόικα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΚ δήλωσε την πρόθεση της Αρχής και των 
εργαζομένων της για εξεύρεση του ύψους του ποσού που απαιτείται από την τρόικα μέσω ιδίων πόρων.  Ο εν 
λόγω αξιωματούχος ανέφερε ειδικότερα ότι η ΑΛΚ επεξεργάζεται πρόταση για κάλυψη του ποσού που μπορεί 



 1640 

να αναλογεί στην Αρχή, σε περίπτωση που προωθηθούν οι ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών.  Όπως 
ανέφερε, αν το ποσό που απαιτείται να εξευρεθεί από ιδιωτικοποιήσεις ανέρχεται συνολικά στο 1,4 δις και το 
αντίστοιχο ποσό που αναλογεί στην ΑΛΚ είναι της τάξης των €500 εκατομ., η Αρχή διαθέτει τους τρόπους για 
εξεύρεση του συγκεκριμένου ποσού, χωρίς αυτή να χρειαστεί να ιδιωτικοποιηθεί, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε 
μέσω της αξιοποίησης του ταμείου συντάξεων είτε ακόμα και μέσω δανεισμού. 

 Ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρθηκε περαιτέρω στο νευραλγικό ρόλο της ΑΛΚ στην εξέλιξη και λειτουργία 
της οικονομίας, καθώς και στο γεγονός ότι συντρέχουν και λόγοι εθνικής ασφάλειας και συναφώς επανέλαβε τη 
θέση ότι η Αρχή μπορεί να καλύψει το ποσό που απαιτεί η τρόικα, ώστε να παραμείνει ο οργανισμός στο 
κράτος και ταυτόχρονα να αποφευχθεί η δημιουργία ιδιωτικού μονοπωλίου στον τομέα. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την 
ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΛΚ για 
το 2013, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013». 

 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 τροπολογίες από το Δημοκρατικό Συναγερμό. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ορίστε, κύριε Μαυρίδη. 

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, στα πλαίσια της οικονομικής περισυλλογής και της δύσκολης κατάστασης που διανύει η 
κυπριακή οικονομία και η κυπριακή κοινωνία, θεωρούμε ότι επιβάλλεται όπως και οι ημικρατικοί οργανισμοί 
κάνουν τις ανάλογες περικοπές σε κονδύλια τα οποία δεν επηρεάζουν τις απολαβές, τις κανονικές απολαβές 
των εργαζομένων, αλλά είναι υπερβολές, σπατάλες και με αυτές τις εξοικονομήσεις θα υπάρχει και η 
προοπτική εκσυγχρονισμού του κάθε οργανισμού. 

 Για την περίπτωση της Αρχής Λιμένων προτείνουμε τη μείωση 10% στις λειτουργικές δαπάνες της 
Αρχής, ύψους €3.800.000, και επίσης αποκοπές, δέσμευση των κονδυλίων για την ανάπτυξη του οργανισμού, 
για να μπορεί να γνωρίζει και η Βουλή των Αντιπροσώπων πού σπαταλώνται τα κονδύλια. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, θα θέσω ενώπιον του... 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 O κ. Παπαγεωργίου, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Παπαγεωργίου.  Και μετά ο γιατρός. 

Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την πρώτη και τη δεύτερη τροπολογία, εμείς συμφωνούμε.  Όσον αφορά 
την τρίτη, θα την καταψηφίσουμε.  Η τρίτη τροπολογία σταυρώνει τα κεφαλαιουχικά έξοδα της Αρχής Λιμένων, 
τα οποία ανέρχονται σε €42.000.000.  Θεωρούμε ότι στην ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης, διότι η Αρχή 
λειτουργεί επιχειρηματικά, τέτοιες διαδικασίες ουσιαστικά είναι αρνητικές και καθόλου βοηθητικές και γι’ αυτό 
την τρίτη θα την καταψηφίσουμε.  Τις άλλες δύο θα τις ψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 O κ. Βαρνάβα. 

 Μετά ο κ. Σταυριανός και ο κ. Συλλούρης. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, συμμεριζόμαστε την άποψη ότι εν καιρώ οικονομικής κρίσης σίγουρα πρέπει να υπάρξει 
οικονομική περισυλλογή στους ημικρατικούς οργανισμούς.  Γι’ αυτό το λόγο ως κίνημα θα υπερψηφίσουμε την 
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πρώτη και τη δεύτερη τροπολογία.  Όσον αφορά το γενικό σύνολο κεφαλαιουχικών εξόδων, αυτό θα επηρεάσει 
κατά την άποψή μας την άμεση λειτουργία του οργανισμού, γι’ αυτό δε θα την ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 O κ. Σταυριανός και μετά ο κ. Συλλούρης και ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. 

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Αν πήρα το λόγο, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι για να πω ότι θα ψηφίσουμε και τι θα ψηφίσουμε, αλλά 
απλώς για να θέσω υπόψη του σώματος ότι για το λιμάνι της Λάρνακας δε συμπεριλαμβάνεται τίποτα, ούτε 
έστω και για μία απλή συντήρηση... 

Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: 

 Δέκα ευρώ. 

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ: 

 ...για μία απλή συντήρηση του γερανού ο οποίος υπάρχει εκεί πέρα και εξυπηρετεί κάποια εμπορικά 
πλοία και κάποια κρουαζιερόπλοια.  Και έτσι όπως καταλήγει η κατάσταση, το λιμάνι της Λάρνακας έχει 
εγκαταλειφθεί.  Και θα ήταν σωστό και πρέπον να υπάρξει μία πρόνοια.  Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους 
υπεύθυνους της Αρχής Λιμένων να δείξουν λίγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ενδιαφέρον. 

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ: 

 ...ενδιαφέρον.  Να δείξουν λίγο ενδιαφέρον γι’ αυτή τουλάχιστον τη συντήρηση του λιμανιού της 
Λάρνακας, έστω και αν υπάρχει η περίπτωση να μπουν κάποιοι στρατηγικοί επενδυτές μέσα και κάποιες 
κοινοπραξίες για τα έργα του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας.  Είναι κάτι το επάναγκες, διότι θα κλείσει 
το λιμάνι και θα χαθούν και εκείνες οι, μικρές έστω, απολαβές που υπάρχουν από τη δραστηριότητα του 
λιμανιού της Λάρνακας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.   

 Ο κ. Συλλούρης. 

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εμένα η ψήφιση όλων των προϋπολογισμών για τους ημικρατικούς οργανισμούς που 
έχουμε σήμερα μου θυμίζει περίπου την ψήφιση των προϋπολογισμών το Δεκέμβρη, που ψηφίσαμε 
προϋπολογισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με τις σημερινές πραγματικότητες, δηλαδή τις πραγματικότητες 
που είχαμε λίγες εβδομάδες μετά.  Θα συμβιβαστώ με το να ψηφίσω όλες τις τροποποιήσεις για περικοπές, 
γιατί, αυστηρά ομιλούντες, θα έπρεπε να τους καταψηφίσω.  Θα έπρεπε να τους πούμε όλους να πάν’ πίσω να 
διαβουλευθούν με την κυβέρνηση, να αντιληφθούν τις νέες συνθήκες που ζούμε και να κάμουν πραγματικούς 
προϋπολογισμούς, όχι όπως είμαστε συνηθισμένοι, όχι με την πεπατημένη, αλλά μπροστά στα νέα δεδομένα 
και τα νέα γεγονότα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 O κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, παρακαλώ. 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, το Δημοκρατικό Κόμμα θα υποστηρίξει τις τροπολογίες που αφορούν ακριβώς τις 
αποκοπές στα Κεφάλαια 1 και 2.  Η εισήγησή μας σ’ ό,τι αφορά την τρίτη τροπολογία είναι η κοινοβουλευτική 
ομάδα να περιοριστεί στο σταύρωμα του μισού κονδυλίου, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν λειτουργικά 
προβλήματα στην Αρχή, αλλά από την άλλη να γίνει κάποιος έλεγχος σ’ ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη δαπάνη 
μέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.  Απλώς θέλω να δηλώσω ότι προσωπικά θα απέχω από 
την ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε, γιατί το δικηγορικό γραφείο με το οποίο συνεργάζομαι προσφέρει δικηγορικές 
υπηρεσίες στην Αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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 Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, για την τρίτη τροπολογία, για την οποία κάποια κόμματα έχουν και ένα σωστό 
επιχείρημα, ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια λειτουργικά προβλήματα στην Αρχή Λιμένων, 
θεωρώ ότι με την τροπολογία επί της τροπολογίας από το συνάδελφο Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους του 
ΔΗΚΟ λύεται και το πρόβλημα που θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί στο θέμα λειτουργικότητας και 
μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να πάμε και για τις τρεις τροποποιήσεις ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όμως ξέρετε ότι οι τροπολογίες κατατίθενται το πρωί της συνεδρίασης.  Για μια ακόμα φορά θα ασκήσω 
τη διακριτική μου ευχέρεια να το επιτρέψω.  Οι τροπολογίες θεωρούνται αναγνωσθείσες.  

 Ξεκινούμε λοιπόν με την πρώτη τροπολογία. 

(Οι σχετικές τροπολογίες) 

Προτεινόμενες τροπολογίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού  

1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

31 2 711.14 Ευημερία €89.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 20% του συνόλου του σχετικού άρθρου. 

 Σημ.:  Το ποσό της μείωσης ανέρχεται στα €17.800. 

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρα Επεξήγηση Ποσό 

40 2 711 μέχρι 717 Γενικό σύνολο τακτικών εξόδων €38.021.037 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 10% του γενικού συνόλου τακτικών εξόδων, αφού 
προηγουμένως αφαιρεθούν οι δαπάνες που αφορούν “Ευημερία”. 

3. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρα Επεξήγηση Ποσό 

45 3 1-22200 μέχρι 8-
13605 

Γενικό σύνολο κεφαλαιουχικών 
εξόδων 

€42.635.030 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης στο σχετικό άρθρο, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε 
δαπάνη από το σχετικό κονδύλι, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρώτης τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, μία αποχή και καμία εναντίον, εγκρίνεται η πρώτη τροπολογία. 



 1643 

 Η δεύτερη τροπολογία. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, μία αποχή και καμία εναντίον, εγκρίνεται και η δεύτερη τροπολογία. 

 Τώρα σε ό,τι αφορά την τρίτη τροπολογία, αντιλαμβάνομαι ότι η τροπολογία επί της τροπολογίας είναι 
για το ήμισυ του αναφερομένου ποσού.  Για το ήμισυ του αναφερομένου ποσού να υπάρξει αυτό που 
ονομάζεται στην κοινοβουλευτική καθομιλουμένη “σταύρωμα”.  Περί αυτού πρόκειται.  Ένθεση σημείωσης στο 
σχετικό άρθρο.   

 Για το ήμισυ του ποσού, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι τρεις ψήφους υπέρ, είκοσι εναντίον και μία αποχή, η τρίτη τροπολογία εγκρίνεται. 

 Πάμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού ύψους €81.156.067 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. 

 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2004 30(ΙΙ) του 
2004.  Άρθρο 5. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 

 Αποστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 
7. 
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 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  Άρθρο 8. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 9. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 10. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 11. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 12; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 12 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων 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 5 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 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 Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013»  

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης 

 Πρόδρομος Προδρόμου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Απριλίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). 

 Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το 2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €437.959.892 και 
συνολικά έσοδα ύψους €485.025.000, τα οποία θα προέλθουν από τηλεφωνικές υπηρεσίες (€434.205.000), 
από τόκους (€14.320.000) και από τόκους ενεργητικού του σχεδίου συντάξεων (€36.500.000). 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της ΑΤΗΚ αφορούν ειδικότερα τα εξής:  

1.  Αποδοχές προσωπικού (€152.387.335). 

2.  Τρέχουσες δαπάνες (€168.188.000), οι οποίες περιλαμβάνουν: 

α.  έξοδα λειτουργίας γραφείου (€11.000.000), 

β.  έξοδα πωλήσεων (€15.610.000), 

γ.  φορολογία (€6.400.000), 

δ.  άλλα έξοδα λειτουργίας (€134.403.000), τα οποία αφορούν κυρίως υπηρεσίες από 
τρίτους/συντήρηση τηλεπικοινωνιακής υποδομής (€17.680.000), εξασφάλιση περιεχομένου για 
την υπηρεσία “Cytavision” (€22.000.000), αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς 
(€25.800.000), έξοδα διασύνδεσης (€13.000.000), ηλεκτρισμό και νερό (€13.360.000) και 
αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση (€9.500.000) και 

ε. άλλα έξοδα (€525.000). 
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3.  Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€78.430.700), για την κάλυψη κυρίως αναγκών σχετικά με: 

α.  τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (€4.650.000), 

β.  τις εφαρμογές πληροφορικής (€14.076.000), 

γ.  το ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης (€12.794.700), 

δ.  τα διεθνή υποβρύχια και επίγεια καλωδιακά συστήματα (€5.220.000), 

ε.  τις υποδομές πληροφορικής (€9.472.500), 

στ.  τα δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών (€14.712.400) και 

ζ. το εθνικό/διεθνές δίκτυο μεταφοράς και πακετομεταγωγής (€4.365.000). 

4.  Έργα επί πληρωμή για τρίτους (€14.734.400). 

5.  Εξοπλισμό για μεταπώληση (€12.000.000). 

6.  Επενδύσεις (DIGIMED) (€7.000.000). 

7.  Απρόβλεπτες δαπάνες (€2.000.000). 

8. Πρόστιμα (€3.219.457). 

 O πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ετοιμασία του 
προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2013 προηγήθηκε των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων στη χώρα 
που προέκυψαν μετά τις αποφάσεις του Eurogroup και για το λόγο αυτό δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα 
δεδομένα κατά τον καταρτισμό του.  Παρ’ όλ’ αυτά, διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι ο οργανισμός παρακολουθεί 
τις εξελίξεις και λαμβάνει μέτρα περαιτέρω μείωσης των δαπανών, ώστε να διατηρηθεί η κερδοφορία σε 
ικανοποιητικά επίπεδα, και παράλληλα εξετάζει  μέτρα στήριξης των πελατών της ΑΤΗΚ και της κοινωνίας 
ευρύτερα. 

 Περαιτέρω, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2013 είναι μειωμένες κατά €65 εκατομ. περίπου σε 
σχέση με το 2012, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των προνοιών του προϋπολογισμού που 
αφορούν τις επενδύσεις για τη χρηματοδότηση της CytaHellas, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις 
τρέχουσες δαπάνες. 

2. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε σχέση με τις περικοπές στους 
μισθούς, στις συντάξεις, στην υπερωριακή απασχόληση και στα επιδόματα, καθώς και σε σχέση με την 
αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων και τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής για τους νεοεισερχομένους 
έχουν ενσωματωθεί στον υπό εξέταση προϋπολογισμό.   

3. Ο αριθμός των θέσεων στην Αρχή μειώνεται κατά 60 θέσεις με βάση τον προτεινόμενο προϋπολογισμό 
και γίνεται πρόβλεψη για μελλοντική κατάργηση επιπλέον 56 θέσεων, όταν αυτές κενωθούν στη βάση 
της ευδόκιμης αφυπηρέτησης.  

4. Η εφαρμογή του σχεδίου πρόωρης/ευδόκιμης αφυπηρέτησης υπαλλήλων της ΑΤΗΚ καθιστά δυνατή τη 
σταδιακή μείωση του προσωπικού, την έγκαιρη ανανέωσή του με άτομα ικανά να ανταποκριθούν στις 
νέες απαιτήσεις του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μειώνει το κόστος κατά υπάλληλο και 
αυξάνει την απόδοσή της.  Για το λόγο αυτό η συνέχιση και ενίσχυση του εν λόγω σχεδίου θεωρείται 
απαραίτητη.   

5. Η CytaHellas κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2012 έχει επιτύχει θετικά κέρδη προ τόκων, φόρων 
και αποσβέσεων και αναμένεται ότι κατά το έτος 2013 θα εδραιωθεί η λειτουργική κερδοφορία της.  
Περαιτέρω, η CytaHellas στο παρόν στάδιο δε χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για νέες επενδύσεις, 
αφού ολοκληρώνονται τα κατασκευαστικά έργα τηλεπικοινωνιακής υποδομής, θα χρειαστεί ωστόσο 
στήριξη στο κεφάλαιο κίνησης, ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες 
κόστους απόκτησης πελατών.  

 Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους 
περαιτέρω επεξηγήσεις μεταξύ άλλων για τις δραστηριότητες της CytaHellas, το μεγάλο αριθμό διευθυντικών 
θέσεων που στελεχώνουν την ΑΤΗΚ, την εφαρμογή του σχεδίου ευδόκιμης αφυπηρέτησης των υπαλλήλων, το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, καθώς και τις απαιτήσεις της τρόικας για ιδιωτικοποίησή της. 

 Συναφώς, οι εκπρόσωποι της ΑΤΗΚ, απαντώντας στα πιο πάνω, δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η Αρχή βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας σχεδίου μείωσης του αριθμού των θέσεων που 
προβλέπονται στο οργανόγραμμά της, στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη και μέτρα μείωσης του 
αριθμού των διευθυντικών θέσεων.    
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2. Η εφαρμογή του σχεδίου πρόωρης/ευδόκιμης αφυπηρέτησης γίνεται με βάση κανονισμούς που διέπουν 
το εν λόγω σχέδιο και βοηθά στη συγκράτηση του συνολικού αριθμού του προσωπικού και του μέσου 
όρου του μισθολογίου. 

3. Η δραστηριοποίηση της CytaHellas γίνεται στη βάση του επιχειρηματικού της πλάνου, το οποίο 
αναθεωρείται ετησίως από ειδικό σύμβουλο του οργανισμού. 

4. Η ΑΤΗΚ έχει αναθέσει σε ειδικούς συμβούλους την εκπόνηση μελέτης, ώστε να καταστεί πιο ευέλικτος ο 
οργανισμός.    

5. Ο οργανισμός χρειάζεται τη στήριξη της πολιτείας, ώστε να αποφευχθεί η ιδιωτικοποίησή του, αφού 
πρόκειται για οργανισμό με σημαντική ωφέλεια για την πολιτεία, και εκφράζει την ετοιμότητά του να 
εξεύρει από ιδίους πόρους τα απαιτούμενα από την τρόικα ποσά προς αποφυγή της ιδιωτικοποίησής 
του.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την 
κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2013.  

 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 τροπολογίες από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού και Δημοκρατικού Κόμματος.  

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο κ. Μαυρίδης, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Μαυρίδη. 

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, με την ίδια λογική, στα πλαίσια της εξοικονόμησης που επιβάλλουν οι καιροί, αλλά και 
του εκσυγχρονισμού των ημικρατικών οργανισμών, προτείνουμε κάποιες τροποποιήσεις και περικοπές. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Δε χρειάζεται να διαβαστούν, κύριε Πρόεδρε, είναι μοιρασμένες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επειδή είναι γνωστές στους βουλευτές, θα παρακαλέσω να κάμετε μια έτσι συνοπτική αναφορά.  Οι 
τροπολογίες θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

(Οι σχετικές τροπολογίες) 

Προτεινόμενες τροπολογίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού  

Α. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

1. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 25 
 

25 

10 
 

10 

040 
 

050 

Αμοιβή υπερωριακής 
απασχόλησης καθημερινής  

Αμοιβή απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές & αργίες 

 
€1.800.000 

 
€2.165.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο των σχετικών άρθρων (€3.965.000) ποσού ύψους 
€1.500.000.   

2. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 25 10 060 Επιδόματα €2.619.995 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 20% του συνόλου του σχετικού άρθρου. 
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Σημ.: Το ποσό της μείωσης ανέρχεται στις €523.999 

3. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 25 10 270 Εισφορά στο Σωματείο Ευημερίας €2.050.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 20% του συνόλου του σχετικού άρθρου. 

Σημ.: Το ποσό της μείωσης ανέρχεται στις €410.000. 

4. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 26 20 000 Τρέχουσες δαπάνες €168.188.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 10% του συνόλου των τρεχουσών δαπανών. 

5. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 26 20 410 +  Αποζημίωση για πρόωρη 
αφυπηρέτηση 

€9.500.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης στο σχετικό άρθρο, ώστε: 

α. το μέγιστο ποσό αποζημίωσης ανά άτομο να μην υπερβαίνει τις €70.000, 

β. η αποζημίωση να μην υπερβαίνει το ήμισυ του υπόλοιπου των ακαθάριστων απολαβών που 
θα λάμβανε μέχρι την κανονική του αφυπηρέτηση, 

γ. η αποζημίωση αυτή να είναι φορολογητέα.  

6. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 28 30 139 Εφαρμογές πληροφορικής €14.076.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης στο σχετικό άρθρο, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε 
δαπάνη που υπερβαίνει το ήμισυ του προϋπολογιζόμενου συνολικού ποσού, να ενημερώνεται η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

7. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 28 30 201 Αυτοκίνητα €1.530.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης στο σχετικό άρθρο, ώστε ουδεμία δαπάνη ή σύναψη 
συμφωνίας αγοράς νέων μηχανοκίνητων οχημάτων δύναται να διενεργηθεί από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου για το έτος 2013, προτού ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της. 

8. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 28 30 221 Υποδομές πληροφορικής €9.472.500 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης στο σχετικό άρθρο, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε 
δαπάνη από το σχετικό κονδύλι για το μέρος που αφορά Αγορές Λογισμικού/Υλισμικού που 
υπερβαίνει το ήμισυ του προϋπολογιζόμενου ποσού για το σκοπό αυτό, να ενημερώνεται η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

9. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 29 40 951 + DIGIMED (Επενδύσεις) €7.000.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης στο σχετικό άρθρο, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε 
δαπάνη από το σχετικό κονδύλι, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

10. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 29 50 000 Απρόβλεπτες δαπάνες €2.000.000 

 Γίνεται εισήγηση για: 

α. αποκοπή κατά ποσοστό 50% του συνόλου του ποσού που προβλέπεται στο πιο πάνω 
άρθρο, 

β. ένθεση σημείωσης στο σχετικό άρθρο, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από 
το υπόλοιπο 50% του σχετικού κονδυλιού (€1.000.000), να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή 
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Β. Να γίνουν οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις. 

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Υπάρχει μια αλλαγή, κύριε Πρόεδρε, μια τροπολογία επί της τροπολογίας.  Στην τροπολογία 4 γίνεται 
εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 10% του συνόλου των τρεχουσών δαπανών, εξαιρουμένων όμως των 
εξόδων διαφήμισης και προώθησης, τα οποία είναι €12 εκατομ.  Δηλαδή, η περικοπή θα είναι κατά €1,2 
εκατομ. μικρότερη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εξαιρουμένων των εξόδων διαφήμισης και... 

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Και προώθησης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ να καταγραφεί. 

 Υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει; 

 Ορίστε, κύριε Παπαγεωργίου. 

Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την πρώτη τροπολογία σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Cyta, 
ουσιαστικά ζητείται η μείωση των υπερωριών κατά 40%.  Θεωρούμε αυτό το ποσοστό υπερβολικό, για να 
επιβληθεί διαμιάς.  Εάν η μείωση τροποποιηθεί από το €1,5 εκατομ. στα €750 εκατομ., εμείς θα την 
υπερψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πού αναφέρεστε; 

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Εννοείτε €750.000. 

Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Ναι, €750.000.  Συγγνώμη, λόγω μνημονίου έχουμε χάσει τα μηδενικά!   

 Εάν η μείωση τροποποιηθεί κατά τον τρόπο που ανέφερα, τότε θα υπερψηφίσουμε.  Θεωρούμε ότι, όσο 
αδικαιολόγητες και να είναι εν πολλοίς οι υπερωρίες, δεν μπορείς σε μία επιχείρηση ξαφνικά να κόψεις 40%.  
Πρέπει να έχεις μια ομαλή μετάβαση. 

 Όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία, που αφορά επιδόματα, την τρίτη τροπολογία, που αφορά εισφορά 
στο Σωματείο Ευημερίας, και την τέταρτη τροπολογία, που αφορά τρέχουσες δαπάνες, εμείς υπερψηφίζουμε.   

 Όσον αφορά τα υπόλοιπα, τα οποία αφορούν κυρίως σταυρώματα, θεωρούμε ότι δημιουργούν 
λειτουργικά προβλήματα, καθώς υπεισέρχονται μη επιχειρησιακοί παράγοντες στη λειτουργία μιας 
επιχείρησης, και γι’ αυτό, θεωρώντας αυτές τις τροπολογίες επιζήμιες επιχειρηματικά, θα τις καταψηφίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

της.  

γ. ένθεση της ακόλουθης επιφύλαξης στο τέλος της σημείωσης που αναφέρεται στην πιο πάνω 
παράγραφο (β):  «Νοείται ότι απαγορεύεται η μεταφορά και διενέργεια δαπάνης 
οποιουδήποτε  ποσού από το προβλεπόμενο κονδύλι για σκοπούς κάλυψης δαπάνης κάτω 
από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο του παρόντος νόμου». 

11. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 29 55 000 Πρόστιμα €3.219.457 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης στα σχετικά άρθρα [(α) 100 - Πρόστιμο Επιτροπής 
Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), (β) 200 - Πρόστιμο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ), (γ) 300 - Πρόστιμο Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου], 
ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τα σχετικά κονδύλια, να ενημερώνεται η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 
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 Λοιπόν, απλώς να σημειώσω ότι στο υπ’ αριθμόν 9 υπάρχει τροπολογία και από το ΔΗΚΟ -θα τη δούμε 
στη συνέχεια- για δέσμευση του ιδίου ποσού, αλλά κατά το ένα δεύτερο.  Άρα, έχετε υπόψη σας, όταν θα 
ψηφίζετε, ότι υπάρχει και αυτή η τροπολογία από πλευράς ΔΗΚΟ, εκτός εάν θέλετε να διαμορφωθεί αναλόγως 
με ομοφωνία ή με κατά πλειοψηφία τοποθέτηση. 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Επειδή ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, έχετε ήδη επισημάνει ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που είναι 
κοινές, εμάς η εισήγησή μας είναι, αν αποδέχεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, να αποσυρθεί η δική τους 
τροπολογία που αφορά το Κεφάλαιο 40 και το κονδύλι της εταιρείας DIGIMED, έτσι ώστε να παραμείνει η δική 
μας η τροπολογία και να δεσμευτεί μόνο κατά το ένα δεύτερο το σχετικό κονδύλι.   

 Επίσης, σε ό,τι αφορά την τροπολογία υπ’ αριθμόν 5 του Δημοκρατικού Συναγερμού, που αφορά τη 
δέσμευση του ποσού που προωθείται για τις αποζημιώσεις για πρόωρη αφυπηρέτηση, η εισήγησή μας, επειδή 
και εμείς επιθυμούμε να δεσμευτεί το κονδύλι, αλλά χωρίς τις ειδικές αναφορές που γίνονται στην πρόταση του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, η δική μας έκκληση και παράκληση είναι επίσης να αποσυρθεί και αυτή η 
τροπολογία, να δεσμευτεί με γενικό τρόπο το κονδύλι και ίσως στη συνέχεια να δούμε πώς ακριβώς θα 
αποδεσμευτεί και αν θα μπουν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, παρακαλώ. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, σ’ αυτή την εποχή που ζούμε πρέπει να προσπαθούμε όλοι να συνθέτουμε.  Και όσον 
αφορά...   

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Κύριοι συνάδελφοι! 

 Όσον αφορά την εισήγηση του ΑΚΕΛ για μείωση των περικοπών των υπερωριών κατά το ήμισυ σε 
σχέση με τη δική μας προβλεπόμενη περικοπή, θεωρώ ότι μπορούμε ως πρώτο στάδιο να βρούμε τη σύνθεση 
αυτής της πρότασης του ΑΚΕΛ, για να πάμε, αν είναι δυνατόν, ομόφωνα και να περάσουμε το μήνυμα ότι είναι 
πολιτική βούληση όλων των πλευρών μια προσπάθεια περικοπής των υπέρμετρων υπερωριών. 

 Το δεύτερο θέμα των δύο τροπολογιών του ΔΗΚΟ, της μίας που μιλά για σταύρωμα του 50% της 
DIGIMED... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η υπ’ αριθμόν 9 τροπολογία του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Ναι.  Νομίζω ότι και σε αυτό μπορούμε να συνηγορήσουμε, άρα να είναι μια η τροπολογία για σταύρωμα 
του ημίσεος.   

 Και όσον αφορά την άλλη τροπολογία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για την άλλη, όταν θα έρθουμε. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 ...την πέμπτη, για να μην μπαίνουν διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε, να μπαίνουν οι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εννοείτε τις τροπολογίες του ΔΗΚΟ. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Ναι.  Και για την τροπολογία τη δική μας, την πέμπτη, συμφωνούμε να σταυρωθεί το ποσό χωρίς τις 
επεξηγήσεις ή τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει, όπως προτείνει τώρα το ΔΗΚΟ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Μάλιστα. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, για να απλοποιηθεί, εισηγούμαι οι συγκεκριμένες τροπολογίες του Δημοκρατικού 
Συναγερμού να αποσυρθούν, ώστε να ψηφίσει ο καθένας όπως θα ψηφίσει, την ώρα που θα μπουν οι 
τροπολογίες του ΔΗΚΟ. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Εντάξει, το πρακτικό... 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Εννά τα μπλέξουμε τωρά! 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Εντάξει, ρε Νίκο! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Λευτέρη Χριστοφόρου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και δε θα υπάρχει νόημα.  Εάν ψηφίσετε ως η εισήγηση του ΔΗΚΟ, δε θα υπάρχει λόγος να τα θέσουμε 
ξεχωριστά. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Άρα, δε θα είναι η τροπολογία του Συναγερμού.  Εκείνη του ΔΗΚΟ θα μπει. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Εντάξει! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, με βάση τις τροποποιήσεις που έχει προτείνει ο κ. Πάμπος Παπαγεωργίου για τις πρώτες τρεις 
τροπολογίες, ψηφίζουμε. 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ; 

Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, μόνο η πρώτη τροποποιείται.  Οι άλλες δύο πάνε κανονικά, ως το αρχικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα! 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της πρώτης τροπολογίας; 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Της πρότασης...   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Της υπ’ αριθμόν 1. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επομένως, εγκρίνεται. 

 Η υπ’ αριθμόν 2 τροπολογία.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 
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 Αυτή που λέει: «Γίνεται εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 20% του συνόλου του σχετικού άρθρου».  
Είναι τα επιδόματα, τα επιδόματα. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 Η υπ’ αριθμόν 3 τροπολογία λέει:  «Γίνεται εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 20% του συνόλου του 
σχετικού άρθρου...»... 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Πρόεδρε, συγγνώμη, εγώ διαφωνώ να διαβάζετε.  Εξεκίνησεν ο κ. Μαυρίδης τζιαι δεν τον αφήσαμεν!  
Είναι μπροστά μας.  Ο καθένας να βλέπει.  Εάν κάποιος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καλά, προβλέπει ο κανονισμός ότι πρέπει να διαβάζονται, κύριε Κατσουρίδη.  Εάν κάποιος, για 
οποιοδήποτε λόγο δεν... 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Ε, ωραία, Πρόεδρε, αλλά στο τέλος εννά τα διαβάσουμε όλα!   Επειδή δηλαδή ο κ. Χριστοφόρου εν 
κρατεί το χαρτί του ή ασχολείται με άλλα χαρτιά, φταίμε εμείς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τελειώνουμε, τελειώνουμε!  Δε θα τα διαβάσουμε όλα, τελειώνουμε. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της υπ’ αριθμόν 3 τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομόφωνα εγκρίνεται. 

 Πάμε εις την υπ’ αριθμόν 4 τροπολογία.  «Γίνεται εισήγηση» -θα το διαβάσω, διότι υπάρχει προσθήκη- 
«για αποκοπή κατά ποσοστό 10% του συνόλου των τρεχουσών δαπανών, εξαιρουμένων των εξόδων 
διαφήμισης και προώθησης».  Αυτή είναι η τροποποίηση που προσετέθη. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Όπως έχει κατατεθεί η τροπολογία εμείς την ψηφίζουμε.  Με την αλλαγή επί της τροπολογίας δεν την 
ψηφίζουμε.  Δε θέλω να αναφερθώ τζιαι να προκαλέσω συζήτηση ποιους αφορά το €1,5 εκατομ., αλλά, επειδή 
αφορά συγκεκριμένους, εμείς δεν την ψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επιμένετε στην αλλαγή στην τροπολογία, κύριε Μαυρίδη;   

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Ναι! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επομένως, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 
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 Ναι, αλλά με ποιο τρόπο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με την αλλαγή επί της τροπολογίας, όπως τη διατυπώσατε προφορικά. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Κυρίες και κύριοι, ψηφίζετε! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεφτά, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεκαεφτά. 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με δεκαεφτά ψήφους υπέρ, είκοσι δύο εναντίον και έξι αποχές, η υπ’ αριθμόν 4 τροπολογία 
απορρίπτεται.  

 Η υπ’ αριθμόν 5 τροπολογία.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Έχει τροποποιηθεί αντιλαμβάνομαι. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Όπως διαμορφώθηκε από το ΔΗΚΟ. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Όπως διαμορφώθηκε, κύριε Πρόεδρε; 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Ναι! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όπως διαμορφώθηκε. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ποίος υπέβαλεν τροπολογία;  Να την επαναδιατυπώσει. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, υποτίθεται ότι η υπ’ αριθμόν 5 αποσύρεται ουσιαστικά τζιαι ψηφίζουμεν την πρώτη 
τροπολογία του ΔΗΚΟ, που λέει ότι, όταν υπάρχει αφυπηρέτηση, σταυρώνεται τζιαι έρχεται στην επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Συνεπώς... 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 
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 Ψηφίζουμεν την πρώτη του ΔΗΚΟ, Πρόεδρε, για να μεν συγχυστούμε.  Δε χρειάζεται να καταψηφίσουμε 
εκείνη του Συναγερμού. 

Ζ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ: 

 Αποσύραμε το (β). 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Εντάξει, ρε φίλε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συνεπώς, για να είναι κατανοητό σε όλους τι ψηφίζουμε, πάμε προσωρινά στις τροπολογίες του ΔΗΚΟ, 
στην τροπολογία (α).  Έτσι είναι; 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Μάλιστα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!   

 Η τροπολογία θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του Πρώτου πίνακα - Δελτίο δαπανών του προϋπολογισμού της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2013 με την ένθεση έναντι του πιο κάτω αναφερόμενου άρθρου 
σημειώσεων ως ακολούθως: 

Κεφάλαιο 20:  

(α) Άρθρο 410 «Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση» (€9.500.000): 

 «Ουδεμία δαπάνη διενεργείται από το άρθρο αυτό, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή της».   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομόφωνα εγκρίνεται η τροπολογία του ΔΗΚΟ. 

 Πάμε τώρα στην υπ’ αριθμόν 6 τροπολογία του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως είναι κατατεθειμένες.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι εννέα υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 
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 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τώρα, να τελειώσει η ψηφοφορία, είμαστε σε ψηφοφορία! 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι ψήφους εναντίον και ουδεμίαν αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Ορίστε. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Θέλω να πω γιατί ψήφισα εναντίον και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, αλλά, λέω, να ανακοινώσω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας! 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Επειδή η θέση μας θα είναι και για άλλα θέματα παρόμοια, εγώ θέλω να γίνει κατανοητό τζιαι ’πού τη 
Βουλή και απ’ όσους παρακολουθούν ότι υποκαθίσταται η γενική διεύθυνση του οργανισμού από την επιτροπή 
Οικονομικών σε θέματα που δεν μπορεί να κρίνει η επιτροπή της Βουλής!  Ποιο λογισμικό πρόγραμμα, ποια 
τεχνολογία...  Είναι απίστευτα πράματα!  Δηλαδή οι βουλευτές αναγορεύονται σε ειδικούς επί παντός επιστητού 
τωρά και θα πάρει την ευθύνη η Βουλή ποιος θα εγκαταστήσει λογισμικό πρόγραμμα και άλλα παρόμοια 
τεχνικά και τεχνολογικά θέματα!  Ένα μόνο μήνυμα δίνουμε:  Σώννει τζιαι καλά, θέλουμε να το γονατίσουμε τον 
οργανισμό! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία! 

 Η υπ’ αριθμόν 7 τροπολογία.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και ουδεμίαν αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η υπ’ αριθμόν 8 τροπολογία. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι ψήφους εναντίον και ουδεμίαν αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Τώρα ερχόμαστε στην υπ’ αριθμόν 9 τροπολογία, που όμως, όπως θα θυμάστε, αντικαθίσταται με τη 
σχετική τροπολογία του ΔΗΚΟ, ώστε να θεωρηθεί ότι η ένθεση αφορά το ένα δεύτερο του αναφερομένου 
ποσού.  Η τροπολογία θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 

Κεφάλαιο 40: 

 Άρθρο 951  «DIGIMED» (€7.000.000): 

 «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: 

 Είκοσι εννέα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι ψήφους εναντίον και ουδεμίαν αποχή, η τροπολογία του ΔΗΚΟ 
εγκρίνεται. 

 Πάμε τώρα στην υπ’ αριθμόν 10 τροπολογία του ΔΗΣΥ. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Κυρίες και κύριοι, αποφασίζετε και ψηφίζετε! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι δύο υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι δύο ψήφους υπέρ, δεκαέξι ψήφους εναντίον και έξι αποχές, η υπ’ αριθμόν 10 τροπολογία 
εγκρίνεται. 

 Η υπ’ αριθμόν 11 τροπολογία.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι εννέα υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι ψήφους εναντίον και ουδεμίαν αποχή, η υπ’ αριθμόν 11 
τροπολογία εγκρίνεται. 

 Ναι, κύριε Κατσουρίδη. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Επειδή αυτό διαφέρει από τα υπόλοιπα, να μου επιτρέψετε για ακόμα ένα λεπτό να κάμω μια αναφορά 
και σ’ αυτό.  Προσπαθώ να καταλάβω...  Δεν ξέρω τι φταίει, αν είναι τα ελληνικά μου ή κάτι άλλο!  Αν κατάλαβα 
καλά τώρα, η Βουλή, η επιτροπή Οικονομικών, η Βουλή εντός της Βουλής, κατά τη γνώμη μου, θα αποφασίζει 
εάν θα πληρωθεί ή όχι πρόστιμο που επιβάλλουν ρυθμιστές και θεσμικά όργανα της Δημοκρατίας.  Είναι 
απίστευτα πράγματα!   

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρ’ όλο που...  Επειδή τοποθετήθηκε εναντίον ο κ. Κατσουρίδης, δικαιούται να δικαιολογήσει την ψήφο 
του.  Εσείς ψηφίσατε υπέρ˙ δε δικαιούστε.  Είναι καλύτερα όλα αυτά τα ζητήματα να εγείρονται κατά την ώρα 
της συζήτησης. 

 Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλε. 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ναι, απλά να διευκρινίσουμε ότι η συγκεκριμένη τροπολογία όμως αφορά απλά ενημέρωση.  Δε θα 
αποφασίσουμε εμείς αν θα δαπανηθεί ή όχι!  Θα μας ενημερώσουν!   

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Παπαδόπουλε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Λοιπόν... 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 ...παρ’ όλο που φορώ γυαλιά, μπορώ να δκιαβάζω!  Λέει το εξής: «Να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της».  Λυπούμαι!  
Κάποιο πρόβλημα έχω!  Έν’ φανερό! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν... 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Μάλλον κάποιοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  Ευχαριστώ πολύ. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, ησυχία!   

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Τα θεσμικά όργανα...  Εννά αποφασίσει η Βουλή αν θα πληρώσει πρόστιμο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πάμε τώρα στις τροπολογίες... 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε ελέησον! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ...τις οποίες έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος.  Οι δύο τροπολογίες 
του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν ήδη συζητηθεί και εγκριθεί.  Πάμε λοιπόν εις την τροπολογία στο Κεφάλαιο 
20,  «Εξασφάλιση περιεχομένου για υπηρεσία Cytavision». 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα-Δελτίο Δαπανών του προϋπολογισμού της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2013 με την ένθεση, αντί του πιο κάτω αναφερόμενου άρθρου, 
σημείωσης ως ακολούθως: 

 Άρθρο 480 «Εξασφάλιση περιεχομένου για υπηρεσία Cytavision»   (€22.000.000): 

 «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:  

 Είσαστε ενήμεροι, κύριοι συνάδελφοι, επί της τροπολογίας αυτής; 

 Μάλιστα.  Ωραία! 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δώδεκα υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Τριάντα ένας εναντίον. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μία αποχή. 

 Με δώδεκα ψήφους υπέρ, τριάντα μία εναντίον και μία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε στην τροπολογία «Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης». 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα-Δελτίο Δαπανών του προϋπολογισμού της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2013 με την ένθεση, αντί του πιο κάτω αναφερόμενου άρθρου, 
σημείωσης ως ακολούθως: 

 Άρθρο 150 «Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης»  (€12.000.000): 

 «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 της έγκρισης αυτής της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι οκτώ υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ουδεμία. 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, δεκατέσσερις εναντίον και ουδεμίαν αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει τις τροπολογίες. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση κονδυλίων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ποσού ύψους €437.959.892 για τη χρήση του 
έτους που λήγει στις 31 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. 
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 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 6.   

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 7. 

 Ενσωμάτωση γενικών αυξήσεων μισθών και τιμαριθμικού επιδόματος στους βασικούς μισθούς των 
κλιμάκων.  Άρθρο 8.   

 Κωδικοποίηση κλιμάκων.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση βαθμών και ειδικοτήτων των θέσεων.  Άρθρο 10. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  Άρθρο 12. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  Άρθρο 
13. 

 Απαγόρευση σύναψης σύμβασης ή συμφωνίας για σκοπούς παροχής άτοκου δανείου για απόκτηση 
ιδιωτικού οχήματος από το προσωπικό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.  Άρθρο 14. 

 Μείωση των επιδομάτων και φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 15. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 16. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 16; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 16 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 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 6 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής 
Βιομηχανίας 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 Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2013 Νόμος του 

2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης 

 Πρόδρομος Προδρόμου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Απριλίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της 
Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας. 

 Ο προϋπολογισμός της Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το έτος 2013 προβλέπει δαπάνες 
ύψους €2.404.400 και έσοδα ύψους €242.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από αναλύσεις που διενεργούνται 
από το εργαστήριο γάλακτος.  Ο οργανισμός λαμβάνει επίσης κρατική χορηγία ύψους €2.162.400. 

 Oι κυριότερες δαπάνες του οργανισμού για το 2013 αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Δαπάνες προσωπικού:  €1.956.770. 
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2. Λειτουργικές δαπάνες:  €424.630. 

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες:  €23.000. 

 Όπως είναι γνωστό, ο Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ιδρύθηκε το 1969 με κύριες 
δραστηριότητες την εμπορία γάλακτος, τη συλλογή και μεταφορά γάλακτος, τις δειγματοληψίες και αναλύσεις 
γάλακτος και τις ποσοστώσεις γάλακτος στη βάση κανονισμών.  

 Όπως είναι επίσης γνωστό, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομοθεσία που 
διέπει τη λειτουργία του οργανισμού τροποποιήθηκε με το Ν. 14(Ι)/2004 και το μονοπωλιακό καθεστώς του 
καταργήθηκε, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίστηκε νέος κύκλος δραστηριοτήτων του που αφορά κυρίως την 
εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

 Σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δραστηριότητες του 
οργανισμού που απορρέουν από υποχρεώσεις της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζονται και 
αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα: 

1. Tην υποχρέωση που αφορά τις ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος βάσει κοινοτικών κανονισμών με 
στόχο τον έλεγχο της παραγωγής για σκοπούς εξισορρόπησης με τη ζήτηση, αφού η δημιουργία 
πλεονασμάτων συνεπάγεται την καταβολή εισφοράς (levy), η οποία καταβάλλεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα αυτή συνεχίζεται σε όλα τα κράτη μέλη με πιθανότητα κατάργησής της 
το 2015. 

2. Τη διαχείριση του σχεδίου παροχής γάλακτος στα σχολεία, βάσει κοινοτικού κανονισμού, το οποίο 
αφορά την παροχή επιδοτούμενου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία.  Το εν λόγω 
σχέδιο βασίζεται σε εξ ολοκλήρου κοινοτική δαπάνη, ύψους €250.000-€300.000, την οποία η Κύπρος 
απορροφά ετησίως.  Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω δραστηριότητας, ο οργανισμός διεκπεραιώνει: 

 α. Δύο χιλιάδες οκτακόσιες έως τρεις χιλιάδες αιτήσεις (που κατανέμονται σε τρία τετράμηνα) και 
αφορούν πεντακόσια τριάντα τέσσερα περίπου σχολεία και κυλικεία για παροχή της σχετικής 
επιδότησης. 

 β. Επιτόπιους ελέγχους σε σχολεία, προμηθευτές γαλακτοκομικών προϊόντων, κυλικεία κ.λπ. 

 Σημειώνεται ότι το σχέδιο αυτό δεν έχει μέχρι στιγμής ημερομηνία λήξης. 

 Η επιτροπή στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού είχε την ευκαιρία να 
ενημερωθεί για τη λειτουργία του εργαστηρίου γάλακτος, το οποίο είναι εξειδικευμένο και διαπιστευμένο για 
σκοπούς αναλύσεων γάλακτος. 

 Η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για τη λειτουργία της υπηρεσίας επιθεώρησης, η οποία διεξάγει 
επιτόπιους ελέγχους στις αγελαδοτροφικές μονάδες, στους αγοραστές γάλακτος, στους μεταφορείς, στους 
απευθείας πωλητές, στους επεξεργαστές, στα εργαστήρια γάλακτος των αγοραστών, για το σχέδιο κεφαλικών 
επιδοτήσεων αιγοπροβάτων και για το σχέδιο παροχής γάλακτος στα σχολεία. 

 Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε γραπτή ενημέρωση 
για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διεξαγωγή μελέτης για το μέλλον του οργανισμού.  Συναφώς, το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατέθεσε σχετικό σημείωμα, ημερομηνίας 16 
Απριλίου 2013, με το οποίο ενημερώνει την επιτροπή για το πιο πάνω θέμα. 

 Στη συνέχεια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι του οργανισμού, 
καταθέτοντας σχετικό σημείωμα, ζήτησαν τη συνέχιση της λειτουργίας αυτού, αναφέροντας ότι οι λειτουργίες 
που επιτελεί ο οργανισμός είναι απαραίτητες όχι μόνο μέχρι το έτος 2015, αλλά και μεταγενέστερα.  Ανέφεραν 
επίσης ότι το κόστος λειτουργίας του οργανισμού δικαιολογείται πλήρως, λαμβάνοντας υπόψη το φάσμα των 
δραστηριοτήτων που επιτελεί ο οργανισμός, τονίζοντας ότι η μείωση του υπηρετούντος  προσωπικού πριν από 
το τέλος του 2015, περιλαμβανομένων των πρόωρων αφυπηρετήσεων ή απολύσεων, δεν κρίνεται σκόπιμη, 
καθότι θα υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή και σωστή διεκπεραίωση των  αρμοδιοτήτων του οργανισμού. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο 
έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το έτος 2013.   

 Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, θεωρώντας ότι ο ρόλος και η αποστολή του οργανισμού έχουν εξαντληθεί, καθότι, 
όπως είναι γνωστό, υπάρχει σοβαρή πρόθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση η υποχρέωση για έλεγχο και 
τήρηση των ποσοστώσεων γάλακτος που επιβάλλεται στα κράτη μέλη να τερματιστεί το αργότερο μέχρι το 
2015, δηλώνουν τα ακόλουθα: 
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1. Να εξευρεθούν τρόποι, ώστε ο οργανισμός να ολοκληρώσει τον κύκλο του ομαλά. 

2. Να μη θυματοποιηθούν οι εργαζόμενοι στον οργανισμό, οι οποίοι είναι δυνατό να απορροφηθούν από 
άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ή ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών. 

3. Να συνεχιστούν, πιθανόν υπό άλλο καθεστώς, οι ίδιοι ενδελεχείς και εξειδικευμένοι έλεγχοι που 
διεξάγονται από το άρτια εξοπλισμένο και υπερσύγχρονο χημείο του οργανισμού σε σχέση με την 
ποιότητα του γάλακτος, με απώτερο σκοπό την προστασία του καταναλωτή. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
δηλώνουν ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να εξευρεθούν τρόποι, ώστε να διασφαλιστεί απόλυτα το 
εργασιακό καθεστώς του προσωπικού του οργανισμού.  

 Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν 
να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, ποσού 
ύψους €2.404.400 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 την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων 
κάτω από το ίδιο κεφάλαιο.  Άρθρο 4. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους.  Άρθρο 5. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  Άρθρο 6. 

 Πλήρωση κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 7.   

 Φορολόγηση επιδομάτων γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και φιλοξενίας.  Άρθρο 8. 

 Προκαταβολή υπό μορφή άτοκου δανείου για αγορά αυτοκινήτου.  Άρθρο 9. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 10.   

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 11. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 12; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 12 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής 
Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 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 7 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
του 2013 Νόμος του 2013».  Η έκθεση είναι ομόφωνη και θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης  Γιώργος Περδίκης 

 Πρόδρομος Προδρόμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω 
προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Απριλίου 2013.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας 
και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). 

 Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €9.430.713 και έσοδα ύψους 
€9.457.520, τα οποία προέρχονται κυρίως από την κρατική χορηγία ύψους €9.457.500.  Οι δαπάνες του 
ιδρύματος για το 2013 αναλύονται ως ακολούθως: 

  € 

1. Λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά παγίων και άλλα έξοδα 618.703 

2. Κοινωνικές παροχές/Παροχές παιδείας 8.800.010 

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 12.000 

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να 
ενημερωθεί για τις προνοούμενες δαπάνες για υποτροφίες σε σχέση με το έτος 2013, οι οποίες ανέρχονται σε 
€8.231.795 και αφορούν: 

1. τους πρωτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 που δεν έχουν προπληρωθεί το 
προηγούμενο έτος με πρόνοια €2.252.322, 

2. τους δευτεροετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 με πρόνοια €2.092.322, 

3. τους τριτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 με πρόνοια €1.904.554, 

4. τους τεταρτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 με πρόνοια €1.095.704, 

5. τους πεμπτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 με πρόνοια €304.554, 

6. τους εξαετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 με πρόνοια €42.554, 

7. τις καθυστερημένες οφειλές προηγούμενων ετών με πρόνοια €115.000. 

 Σημειώνεται ότι σε σχέση με το έτος 2012 παρατηρείται μείωση στο σύνολο των προϋπολογιζόμενων 
δαπανών για το έτος 2013, που οφείλεται στη μείωση των πιστώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης της φοιτητικής 
μέριμνας, οι οποίες για το 2012 ήταν ύψους €1.544.469 σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €750.000 για το 
τρέχον έτος, καθώς και στη μείωση των πιστώσεων για τις υποτροφίες, οι οποίες για το 2012 ήταν ύψους 
€8.431.795, ενώ για το 2013 είναι ύψους €8.050.010. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν γραπτώς ενώπιον της επιτροπής, οι εγκεκριμένοι 
προϋπολογισμοί ανά έτος για δαπάνες για φοιτητική μέριμνα έχουν διαμορφωθεί από το 2010, έτος κατά το 
οποίο το σχέδιο φοιτητικής μέριμνας άρχισε να εφαρμόζεται, ως ακολούθως: 

1. Έτος 2010  €4.400.000 

2. Έτος 2011 €3.200.000 

3. Έτος 2012 €1.544.469 

4. Έτος 2013 €   750.000 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή του για την κατά νόμο ψήφιση 
του προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ για το 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Τώρα είναι η ώρα να ζητούμε το λόγο, κύριοι συνάδελφοι!   
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ΠΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ήταν να δικαιολογήσουμε αρνητική ψήφο προηγουμένως.  Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν ψηφίσατε αρνητικά! 

ΠΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: 

 Μα, αφού είπατε «μη υπαρχούσης ενστάσεως»! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, βρισκόμαστε στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου, του ΙΚΥΚ.  Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ποσού ύψους 
€9.430.713 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. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 7; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 7 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
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 8 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας 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 Ταμείου Θήρας του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης  Γιώργος Περδίκης  

 Πρόδρομος Προδρόμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013.  Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και 
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παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και ο διευθυντής του 
Ταμείου Θήρας. 

 Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €5.841.030 και έσοδα 
του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την έκδοση αδειών κυνηγιού και κατοχής όπλων 
(€3.750.000), από χορηγίες του κράτους για κάλυψη συγκεκριμένων έργων (€1.420.000) και από την επιβολή 
προστίμων και χρηματικών ποινών (€250.010). 

 Οι συνολικές δαπάνες του Ταμείου Θήρας για το 2013 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Αποδοχές υπαλλήλων και ωρομίσθιου προσωπικού (€3.263.804). 

2. Λειτουργικές δαπάνες (€1.246.882), που προβλέπεται να καλύψουν κυρίως: 

α. την αγορά καυσίμων/λιπαντικών (€160.000), 

β. την αγορά άγριων ζώων (€250.000), 

γ. την αγορά ζωοτροφών (€270.000), 

δ. τη βελτίωση βιοτόπων (€235.000). 

3. Συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων (€80.000). 

4. Προγράμματα για θηράματα και άγρια πτηνά (€365.000). 

5. Αγορά οχημάτων (€50.000). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα, που προέρχονται από 
διάφορες χορηγίες για κάλυψη συγκεκριμένων έργων, θα χρησιμοποιηθούν για τα ακόλουθα: 

1. Την αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων και τη δημιουργία νέων. 

2. Τις έρευνες και τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας 
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προστασία και διατήρηση των άγριων πτηνών. 

3. Άλλες δαπάνες για την εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με τη διατήρηση των άγριων πτηνών, όπως η δημιουργία ζωνών ειδικής προστασίας 
(ΖΕΠ), η συντήρηση και διευθέτηση των οικοτόπων που βρίσκονται εντός και εκτός των ΖΕΠ κ.ά. 

4. Την πρόληψη και καταπολέμηση της τυμβωρυχίας. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, θα υπάρξει ανάκτηση εξόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των 
ακόλουθων προγραμμάτων: 

1. Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, 2007-2013) (INTEREG) (€105.000). 

2. Πρόγραμμα αποκατάστασης ζώνης ειδικής προστασίας της Λίμνης Ορόκληνης μέσω του προγράμματος 
LIFE+ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (€159.500). 

3. Πρόγραμμα “Barcoding and Geolocators” (€3.000). 

 Σημειώνεται ότι 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 
εμφανίζονται, κατ’ αναλογία προς τις ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός 
τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, βουλευτές μέλη της επιτροπής 
υπέβαλαν ερωτήσεις σε σχέση με επιμέρους άρθρα αυτού, καθώς και για άλλα συναφή ζητήματα πολιτικής του 
ταμείου. 

 Οι αρμόδιοι του ταμείου, απαντώντας στις υποβληθείσες ερωτήσεις, ενημέρωσαν μεταξύ άλλων την 
επιτροπή ότι αναμένεται αύξηση της λαθροθηρίας και αντίστοιχα μείωση του αριθμού των αδειών κυνηγιού 
εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.  Ανέφεραν επίσης ότι το ταμείο θα είναι αναγκασμένο να 
περιορίσει τα αναπτυξιακά του προγράμματα, όπως είναι η βελτίωση των βιοτόπων, σε περίπτωση που 
παραστεί ανάγκη μείωσης των δαπανών του προϋπολογισμού.   

 Σημείωσαν επίσης ότι το ταμείο έχει επενδύσει ποσό ύψους €4,3 εκατομ. σε γραμμάτια του δημοσίου 
στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με επιτόκιο προς 0,25%. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ποσού ύψους €5.841.030 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. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 

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

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  Άρθρο 8. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 9. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 10. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 10; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 έως 10 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2013, Νόμος του 
2013.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο.   

 Το υπ’ αριθμόν 9 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 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 Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης 

 Πρόδρομος Προδρόμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2012. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών. 

 Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) για το έτος 2013 προβλέπει 
συνολικές δαπάνες ύψους €10.406.770, οι οποίες αφορούν δαπάνες προσωπικού (€7.985.590), λειτουργικές 
δαπάνες (€2.183.610) και κεφαλαιουχικές δαπάνες (€237.570), και συνολικά έσοδα ύψους €9.395.000, τα 
οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €9.200.000 και από τόκους ύψους €140.000. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η μείωση που παρατηρείται στις 
συνολικές δαπάνες του οργανισμού σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους οφείλεται στις 
μειώσεις σε όλα τα κεφάλαια του προϋπολογισμού, ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης του οργανισμού με τις 
σχετικές νομοθεσίες και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στη γενικότερη προσπάθεια 
μείωσης των δαπανών του προϋπολογισμού. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2013 θα καλυφθεί κυρίως από 
κρατική χορηγία, κονδύλια από ευρωπαϊκά ταμεία και από άλλες πηγές εσόδων και χρηματικά διαθέσιμα του 
οργανισμού. 

 Σημειώνεται ότι κατά το 2013 αναμένεται ότι ο ΟΑΠ θα κληθεί να καταβάλει τα ακόλουθα ποσά: 

1. Ποσό ύψους €7,5 εκατομ. για τη στήριξη των κοινών οργανώσεων αγοράς, τo οποίo θα καλυφθεί κατά 
92% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και κατά 8% από εθνικούς πόρους. 

2. Ποσό ύψους €52 εκατομ. για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια εφαρμογής του 
Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης, του μεταβατικού καθεστώτος ενίσχυσης της μεταποίησης των 
εσπεριδοειδών και των άμεσων ενισχύσεων για την κτηνοτροφία. Σημειώνεται ότι για τις εκταρικές 
επιδοτήσεις αναμένεται ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ θα ανέλθει περίπου στο 95% 
και οι άμεσες πληρωμές για την κτηνοτροφία θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. 

3. Ποσό ύψους €45 εκατομ. για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος 
‟Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013”, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 50% από πόρους της ΕΕ.  

 Στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι κατά το 
2013 η υποβολή αιτήσεων από το κοινό έγινε εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονική μορφή.  



 1667 

 Περαιτέρω, ανέφεραν ότι δεν έχει παρατηρηθεί καμία καθυστέρηση στις πληρωμές και ο οργανισμός τα 
τελευταία τρία χρόνια δεν έχει καταβάλει κανένα πρόστιμο λόγω μη συμμόρφωσης προς τις κοινοτικές 
διαδικασίες, γεγονός που δεν έχει σημειωθεί σε καμία άλλη χώρα της ΕΕ. 

 Σημειώνεται επίσης ότι στον οργανισμό απασχολούνται 235 υπάλληλοι εκ των όποιων οι 103  επί 
έκτακτης βάσεως.  

 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. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ορίστε, κύριε συνάδελφε.   

Γ. ΤΑΣΟΥ: 

 Ως Δημοκρατικός Συναγερμός, αναγνωρίζοντας την προσφορά του ΚΟΑΠ, θα στηρίξουμε τον 
προϋπολογισμό.  Και εκείνο το οποίο ιδιαίτερα θέλω να τονίσω είναι ότι ο ΚΟΑΠ έδειξε στην πράξη ότι 
λειτουργεί σωστά, εξού και είναι ο μοναδικός οργανισμός στον ευρωπαϊκό χώρο που δεν έχει παρατυπίες για 
τρία συνεχόμενα χρόνια.  Και πιστεύω ότι, αν αυτό έπρατταν όλοι οι οργανισμοί και υπάκουαν και σε ελέγχους 
της Γενικής Ελέγκτριας, τότε θα ήταν και πιο μπροστά το κράτος μας.  Για το λόγο αυτό εμείς θα στηρίξουμε 
αυτή την πρόταση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις του κ. Γεώργιου Τάσου.    

 Υπάρχει άλλος ομιλητής; 

 Δεν υπάρχει. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση Πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, ποσού ύψους €10.406.770 
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 του 
προϋπολογισμού.  Άρθρο 4.   

 Όροι και άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στον παρόντα Νόμο.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 7.   

 Διάθεση ειδικώς εισπραττομένων/εμβαζομένων ποσών για υλοποίηση συγκεκριμένων 
προγραμμάτων/σκοπών.  Άρθρο 8. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 9. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 12. 

 Αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 13. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 13; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 13 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 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. 

 Τα υπ’ αριθμόν 10 και 11 θέματα έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Προϋπολογισμού της 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013» και «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013» και «Ο περί 
Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης 

 Πρόδρομος Προδρόμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013.  Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς 
και ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). 

 Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το 2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €1.061.387.628 και 
έσοδα ύψους €1.094.684.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 
(€1.018.148.000), αποζημιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών για ζημιές στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού 
(€29.361.000), την πώληση νερού από αφαλάτωση (€20.610.000) και τη χρέωση θερμοκηπιακών αερίων 
(€13.000.000). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι συνολικές δαπάνες της ΑΗΚ κατά το 2013 
αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Αποδοχές προσωπικού (€122.705.777), εκ των οποίων ποσό ύψους €2.744.491 αφορά το κόστος 
προσωπικού της ΑΗΚ που απασχολείται για τη λειτουργία του ΔΣΜΚ. 

2. Δαπάνες λειτουργίας (€835.658.841), εκ των οποίων ποσό ύψους €256.500 αφορά τις δαπάνες 
λειτουργίας του ΔΣΜΚ, για την κάλυψη κυρίως των ακόλουθων αναγκών: 

α.  Αγορά καυσίμων (€649.389.000). 

β.  Αγορά ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (€63.410.000). 

γ.  Συντήρηση εξοπλισμού σταθμών παραγωγής (€17.345.000). 

δ.  Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς και διανομής (€5.170.000). 

ε.  Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€8.307.500). 

στ.  Έξοδα ευημερίας προσωπικού (€7.135.000). 

ζ.  Επιδιόρθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού 
(€29.861.000). 

η. Λειτουργία και συντήρηση μονάδας αφαλάτωσης (€15.188.000). 

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€71.327.010), εκ των οποίων ποσό ύψους €1.034.000 αφορά τις 
κεφαλαιουχικές δαπάνες του ΔΣΜΚ.  

4. Άλλες δαπάνες (€30.696.000). 

5. Απρόβλεπτες δαπάνες (€1.000.000). 
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 Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€4.597.441 και έσοδα του ιδίου ύψους, τα οποία προκύπτουν κυρίως από το τέλος που καταβάλλεται προς το 
ΔΣΜΚ από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (€3.580.649) και από την παραχώρηση πόρων της ΑΗΚ 
προς το ΔΣΜΚ (€846.692).  

 Οι δαπάνες του ΔΣΜΚ αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Αποδοχές προσωπικού (€90.680). 

2. Δαπάνες λειτουργίας (€4.463.761) με τις ακόλουθες κυριότερες δαπάνες: 

α. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€422.000). 

β. Αμοιβές τρίτων (€441.000) που προορίζονται για την κάλυψη διάφορων δαπανών (νομικοί 
σύμβουλοι, συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως, ελεγκτικά δικαιώματα, γραμματειακές 
υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες λογιστικού οίκου και συμβασιούχων συμβούλων 
μηχανικών).  

γ. Καταβολή ενοικίων προς την ΑΗΚ για τη χρήση παγίων (€355.000). 

δ. Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς και διανομής (€180.000). 

ε. Απασχόληση προσωπικού της ΑΗΚ για τη λειτουργία του ΔΣΜΚ (€2.744.491). 

 Σημειώνεται ότι το ποσό ύψους €846.692 που παρουσιάζεται στα έσοδα του ΔΣΜΚ ως παραχώρηση 
πόρων της ΑΗΚ στο διαχειριστή προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά τη 
ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού.  Ειδικότερα, η ΑΗΚ ως ο ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς θέτει στη 
διάθεση του ΔΣΜΚ τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και κατ’ επέκταση οφείλει 
να καταβάλει στο ΔΣΜΚ για το 2013 το εν λόγω ποσό για την κάλυψη του ελλείμματος στις λειτουργικές του 
δαπάνες. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής σε σχέση με τον προϋπολογισμό της 
ΑΗΚ για το έτος 2013, το κονδύλι που αφορά την αγορά καυσίμων προϋπολογίστηκε στη βάση της μέσης τιμής 
των καυσίμων (μαζούτ και ντίζελ) που ίσχυε κατά την ημερομηνία ετοιμασίας του προϋπολογισμού.  

 Σε σχέση με τη στελέχωση της ΑΗΚ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από τις 2 405 εγκεκριμένες θέσεις 
που διαθέτει ο οργανισμός, σαράντα επτά κενές θέσεις δεν προβλέπεται να πληρωθούν κατά το τρέχον έτος 
και επιπρόσθετα αναμένεται η κένωση εκατό περίπου θέσεων εντός του 2013 λόγω αφυπηρετήσεων. 

 Ενημερώνοντας την επιτροπή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ δήλωσε ότι για πρώτη 
φορά οι προϋπολογισμοί της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ έχουν κατατεθεί ως δύο ξεχωριστά νομοσχέδια, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τη ρύθμιση του ηλεκτρισμού, και ότι σε αυτούς έχουν 
ενσωματωθεί όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην οικονομική εξυγίανση και αφορούν μεταξύ 
άλλων τη μείωση και φορολόγηση επιδομάτων, καθώς και τη μείωση των απολαβών και των συντάξεων του 
προσωπικού. 

 Επιπρόσθετα, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι τα έσοδα στον προϋπολογισμό για το 2013 υπολογίστηκαν 
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση κατά 1% στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον προϋπολογισμό 
του 2012 και τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) κατά 4%, που αντιστοιχεί σε μείωση εσόδων κατά €40 εκατομ.  Συναφώς, ο 
προϋπολογισμός για το 2013 παρουσιάζει πλεόνασμα €34 εκατομ., το οποίο όπως φαίνεται δε θα είναι 
επαρκές για να καλύψει την αποπληρωμή δανείων της ΑΗΚ ύψους €46 εκατομ., πρακτική η οποία εφαρμόζεται 
μέχρι σήμερα. 

 Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το 2013 αναθεωρήθηκε 
και υποβλήθηκε εκ νέου στο τέλος του Μαρτίου του 2013.  Ωστόσο αναμένεται ότι τα προϋπολογιζόμενα 
αποτελέσματα θα επηρεαστούν αρνητικά από: 

1. την πρόσφατη μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως παρατηρήθηκε για τους πρώτους τρεις 
μήνες του χρόνου, και τη συνεχιζόμενη μείωση που παρουσιάζεται στις επίσημες εκτιμήσεις, που 
ανακοινώθηκαν πρόσφατα, και  

2. την περαιτέρω μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5% στη βασική τιμή που αντιστοιχεί με 
3,4% πάνω στο τιμολόγιο των καταναλωτών για δύο μήνες, με απόφαση του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

 Όπως επίσης επισήμανε, η Αρχή επιδιώκει την περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων προς αντιμετώπιση των 
πιο πάνω αναμενόμενων μειώσεων των εσόδων της, όμως αυτές οι εξοικονομήσεις δεν αναμένεται να 
καλύψουν τις απώλειες εσόδων, με αποτέλεσμα το λογιστικό πλεόνασμα που προβλέπεται στον 
προϋπολογισμό να μειωθεί σημαντικά, σε βαθμό που τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση των εργασιών της ΑΗΚ.   
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 Με βάση τα πιο πάνω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ σημείωσε ότι για σκοπούς 
απάμβλυνσης του προβλήματος η Αρχή ζήτησε από: 

1. το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπως προχωρήσει στην υλοποίηση των 
αποφάσεων που λήφθηκαν στο Προεδρικό για κατάργηση των λιμενικών τελών ύψους €2 εκατομ. και 
της επιχορήγησης της Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και για εξασφάλιση των χρεών για κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας με παραχώρηση προτεραιότητας στις περιπτώσεις πτώχευσης φυσικών 
προσώπων και διάλυσης εταιρειών, 

2. την κυβέρνηση όπως καταβάλει στην ΑΗΚ ποσό ύψους €24,5 εκατομ. για την κάλυψη της δαπάνης για 
την ενοικίαση των προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Στη συνέχεια της συζήτησης μέλη της επιτροπής έθεσαν σωρεία ερωτημάτων και ζήτησαν περαιτέρω 
διευκρινίσεις για επιμέρους ζητήματα που αφορούν την ΑΗΚ, καθώς και επιμέρους κονδύλια του 
προϋπολογισμού.  Ειδικότερα, ζητήθηκε περαιτέρω ενημέρωση μεταξύ άλλων για τα κονδύλια των υπερωριών, 
των οδοιπορικών και των μεταφορικών, των επιδομάτων εκτός έδρας, την αποζημίωση για πρόωρη 
αφυπηρέτηση, τα έξοδα ευημερίας προσωπικού, τις αμοιβές συμβούλων, την αναδιάρθρωση του 
οργανογράμματος της ΑΗΚ, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων,  καθώς και για την απαίτηση της τρόικας για ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ. 

 Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ, εξέφρασε την ανησυχία του σε σχέση με την ενδεχόμενη αδυναμία της ΑΗΚ 
για αποπληρωμή των δανείων της, καθώς και τη βιωσιμότητά της.  Συναφώς, επισήμανε ότι η Αρχή χρειάζεται 
να αναθεωρήσει και να επανεξετάσει αμέσως τον τρόπο λειτουργίας της, ώστε να εξευρεθεί τρόπος επίλυσης 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 

 Σε σχέση με τα πιο πάνω ερωτήματα και επισημάνσεις, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
ΑΗΚ, αφού αναφέρθηκε επιγραμματικά σε ορισμένα από αυτά, δεσμεύτηκε να καταθέσει γραπτό υπόμνημα, με 
το οποίο να παρέχεται λεπτομερής και πιο αναλυτική ενημέρωση.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
των δύο προϋπολογισμών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν τροπολογίες από το Δημοκρατικό Συναγερμό. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο κ. Μαυρίδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Μαυρίδης και ο κ. Πάμπος Παπαγεωργίου. 

 Ο κ. Μαυρίδης. 

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της ίδιας λογικής που έχουμε αναφέρει προηγουμένως, προτείνουμε αυτές 
τις αλλαγές, για να στείλουμε τα μηνύματα και στον οργανισμό, αλλά και στην κυπριακή κοινωνία ότι η Βουλή 
ενδιαφέρεται ενεργά για τη λειτουργία των ημικρατικών οργανισμών και ότι πρέπει να υπάρξουν 
εξοικονομήσεις και να μοιραστούμε όλοι το πάπλωμα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Παπαγεωργίου και ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. 

Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την πρώτη τροπολογία, η οποία αφορά μείωση των υπερωριών κατά 20%, 
καθώς και τη δεύτερη, η οποία αφορά μείωση της εισφοράς στο Ταμείο Ευημερίας κατά 20%, εμείς θα 
τοποθετηθούμε θετικά.   

 Με την τρίτη τροπολογία, η οποία αναφέρεται στις λειτουργικές δαπάνες και αφορά ποσό €835 εκατομ., 
προτείνεται η μείωση των δαπανών αυτών κατά 20%.  Θεωρούμε το ποσό αυτό υπερβολικό και λόγω της 
φύσης των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, διότι, παρ’ όλο που πρόκειται τύποις για λειτουργικές δαπάνες, πολλές 
απ’ αυτές στην πραγματικότητα είναι μη ελαστικές, εξού και η πρόνοια των προτεινόντων να εξαιρέσουν 
κάποια άρθρα.  Είναι πολύ πιθανό να έπρεπε να εξαιρεθούν και άλλα άρθρα, γι’ αυτό, εάν ο περιορισμός μείνει 
στο 10%, αντί στο 20%, πράγμα που θα συνεπάγεται εξοικονόμηση των τάξης των €83 εκατομ. -είναι 
σημαντική εξοικονόμηση- τότε θα υπερψηφίσουμε την τροπολογία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι, αν επεξηγήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια την τροπολογία της δικής 
μας ομάδος, θα συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι του ΑΚΕΛ.  Από τα €835 εκατομ. αφαιρούνται πάνω από 
€700 εκατομ., διότι αυτά που πολύ σωστά έχει αναφέρει ο συνάδελφος ο κ. Παπαγεωργίου ως ανελαστικά τα 
αφαιρούμε, όπως την αγορά των καυσίμων για €650 εκατομ., την αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων 
για άλλα περίπου €9 εκατομ., την αγορά ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για €65 εκατομ.  Άρα, 
αυτά που θεωρούσε ότι είναι ανελαστικά ήδη εξαιρούνται, άρα θεωρούμε ότι εκλείπει και ο λόγος μείωσης του 
20% σε 10%.  Και, αν είναι έτσι, να παραμείνει το 20% και να τύχει της στήριξης ολωνών μας. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Κατσουρίδη) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε.  Ο κ. Κατσουρίδης.  Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, εντάξει. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Εκάμαμέν το 10%!  Ομόφωνα εκάμαμέν το 10%!  Γιατί διαφορετικός ο χειρισμός της CYTA από την 
ΑΗΚ; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος...   

 Ναι, κύριε Κατσουρίδη. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Το 10%, συνάδελφε, πάει στα υπόλοιπα χωρίς τες εξαιρέσεις.  Έντζιε είμαι τέλεια βλάκας!  Εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Λοιπόν.  Η εισήγησή μας είναι η μείωση να είναι της τάξης του 10%, όπως έγινε στη CYTA.   

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Θα υποστηρίξουμε τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε το εξής:  
Για πρώτη φορά φέτος η Αρχή Ηλεκτρισμού μάς έχει αναφέρει στη Βουλή ότι δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδά 
της.  Για πρώτη φορά φέτος οι δαπάνες της για την αποπληρωμή των δανείων της υπερκαλύπτουν τα όποια 
πλεονάσματα ενδεχομένως ο οργανισμός παράγει από τις εργασίες του.  Αυτός ο συγκεκριμένος οργανισμός 
βρίσκεται σε μία φθίνουσα πορεία και πρέπει άμεσα να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και στον κόσμο.  Άρα, εμείς θα 
υποστηρίξουμε τις τροπολογίες, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είναι πιο ριζικές οι τομές σ’ αυτό τον οργανισμό, 
αν θέλουμε και να ορθοποδήσει, αλλά και να στηρίξουμε την κοινωνία και τα κυπριακά νοικοκυριά και τες 
κυπριακές επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους φθηνότερο ρεύμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ληφθεί το μήνυμα και από την Αρχή και από την κυβέρνηση. 

 Ορίστε, κύριε Μαυρίδη. 

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσουμε με την τοποθέτηση του κ. Παπαδόπουλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει.  Ωραία. 

 Προχωρούμε στην ψηφοφορία.  Οι τροπολογίες θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

(Οι σχετικές τροπολογίες) 

Προτεινόμενες τροπολογίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού  
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1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

22 1 122 Δικαιώματα υπερωριών €2.418.440 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 20% του συνόλου του σχετικού άρθρου. 

 Σημ.: Το ποσό της μείωσης ανέρχεται στα €483.688. 

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

24 2 252 Έξοδα ευημερίας προσωπικού €6.820.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 20% του συνόλου του σχετικού άρθρου. 

 Σημ.: Το ποσό της μείωσης ανέρχεται στα €1.364.000. 

3. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

23-25 2 201 έως 298 Δαπάνες λειτουργίας €835.658.841 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 20% του συνόλου του Κεφαλαίου 2 με εξαίρεση τα 
ακόλουθα άρθρα: 

(α) Άρθρο 248, «Αγορά Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (€64.410.000). 

(β) Άρθρο 249, «Αγορά Δικαιωμάτων Θερμοκηπιακών Αερίων» (€8.800.000). 

(γ) Άρθρο 250, «Καύσιμα» (€649.389.000).  

(δ) Άρθρο 252, «Έξοδα Ευημερίας Προσωπικού» (€6.820.000). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης της πρώτης τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και ουδεμίαν αποχή, η πρώτη τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη τροπολογία του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης της δεύτερης τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, ουδεμία εναντίον και ουδεμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη τροπολογία. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Επειδή ακούσατε τον κ. Παπαδόπουλο, που βιάστηκε να συμφωνήσει μαζί σας! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Ήσασταν έτοιμοι να δεχτείτε το 10%˙ τώρα αλλάζετε γνώμη! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης της τρίτης τροπολογίας όπως καταγράφεται στο έγγραφο το οποίο 
έχετε λάβει με τις τροπολογίες;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεκαοκτώ εναντίον. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ουδεμία. 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαοκτώ εναντίον και ουδεμίαν αποχή, εγκρίνεται η τρίτη τροπολογία. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 10 νομοσχεδίου.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση κονδυλίων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ποσού ύψους €1.038.091.440 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 νέων θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Κατάργηση υφιστάμενων θέσεων.  Άρθρο 6.  

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 7. 
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 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 8. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 9. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  Άρθρο 
10. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση σύναψης σύμβασης ή συμφωνίας για σκοπούς παροχής άτοκου δανείου για απόκτηση 
ιδιωτικού οχήματος από το προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.  Άρθρο 12. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 13. 

 Μείωση και φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 14. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 14; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 14 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού 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. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 11 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση κονδυλίων του Διαχειριστή συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ποσού ύψους €4.597.441 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. 

 Προσωπικό για τη λειτουργία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.  Άρθρο 5.   

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση σύναψης σύμβασης ή συμφωνίας για σκοπούς παροχής άτοκου δανείου για απόκτηση 
ιδιωτικού οχήματος από το προσωπικό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.  Άρθρο 8. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 9. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 9; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 9 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 



 1675 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 12 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 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 Πρακτορείου Ειδήσεων του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης 

 Πρόδρομος Προδρόμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013.  Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής διευθυντής/αρχισυντάκτης του Κυπριακού 
Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). 

 Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€2.811.125 και έσοδα του ίδιου ύψους. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΥΠΕ αφορούν 
αποδοχές προσωπικού (€1.966.795), αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€270.500) και λοιπές 
διοικητικές δαπάνες (€553.230), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δαπάνες για ενοίκια (€76.000), 
ανέγερση κτιρίου (€50.000), τεχνολογική αναβάθμιση (€45.000), συνδρομές (€110.000), συντήρηση 
εξοπλισμού (€37.000), καθώς και δαπάνες για ναύλα και άλλα έξοδα συνεδρίων και αποστολών για 
υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€37.600). 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα του ΚΥΠΕ για το έτος 2013 προέρχονται κυρίως από τα 
ακόλουθα: 

1. Συνδρομητές (εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες πρεσβείες, Βουλή 
των Αντιπροσώπων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, “European Neighbourhood Partnership Institute” 
κ.ά.) (€253.800). 

2. Το κράτος: 

α. συνδρομή της κυβέρνησης για πρόσβαση όλων των υπουργείων και όλων των 
κρατικών/πολιτειακών φορέων (€350.172) και 

β. διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας του ΚΥΠΕ χωρίς χρέωση (€94.681). 

3. Το Υπουργείο Εξωτερικών για την αποστολή ειδήσεων στην αγγλική γλώσσα στις πρεσβείες, στα 
προξενεία και στα γραφεία τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας (€10.252). 

4. Διαφημίσεις (€2.050). 

5. Δημόσια ενίσχυση (€2.100.170). 

 Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2013 έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες 
γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σε 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. 

 Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 
ΚΥΠΕ, καταθέτοντας και σχετικό σημείωμα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα πιο κάτω θέματα, δηλώνοντας τα 
ακόλουθα: 

1. Παραμένει σε εκκρεμότητα η θέση του διευθυντή του ΚΥΠΕ, για την οποία η διαδικασία πλήρωσης 
αναστάλθηκε με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 26 Οκτωβρίου 2013. 

2. Παγοποιήθηκαν οι διαδικασίες σε σχέση με την ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου και, αντ’ αυτού, το ΚΥΠΕ 
μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο, το οποίο ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις λειτουργικές ανάγκες του και 
ταυτόχρονα έχει χαμηλότερο ενοίκιο κατά 35% περίπου. 
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3. Το ΚΥΠΕ προχώρησε σε αναβάθμιση της τεχνολογίας του παλαιού λογισμικού συστήματος και 
δημιούργησε νέα ιστοσελίδα. 

4. Τερματίστηκαν υπηρεσίες με ανταποκριτές του εξωτερικού (Μόσχα και Κωνσταντινούπολη) οι οποίοι δεν 
ανταποκρίνονταν στα αυστηρότερα κριτήρια που τέθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο. 

5. Το ΚΥΠΕ βρίσκεται σε διάλογο με τις συντεχνίες για την εφαρμογή νέου ωραρίου που να ανταποκρίνεται 
στην εικοσιτετράωρη και ολόχρονη ανάγκη λειτουργίας του. 

6. Καταβάλλεται προσπάθεια για αύξηση των εσόδων του ΚΥΠΕ μέσω της προσέλκυσης νέων 
συνδρομητών, της αύξησης της διαφήμισης και της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 Τέλος, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι το ΚΥΠΕ παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή του, που 
είναι η έγκαιρη, έγκυρη και αμερόληπτη δημοσιογραφία. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, 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, θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση ότι το Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, όπως είχε επισημανθεί και στην επιτροπή, θα αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες, 
για να εξασφαλίσει δικά του έσοδα.  Είναι οργανισμός ο οποίος μπορεί να διαθέσει υπηρεσίες, μπορεί να 
αναπτυχθεί σε διάφορες κατευθύνσεις και, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή την εποχή, 
περιμένουμε να δείξει μια τέτοια δραστηριότητα.  Κυρίως, θέλουμε να επισημάνουμε ότι ένα περίεργο κονδύλι -
“περίεργο” με την έννοια του ότι είναι μια αποζημίωση την οποία δεν ξέρει κανένας ποιος πρέπει να πληρώσει- 
έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του πρακτορείου και τον καθιστά μάλιστα και ελλειμματικό, αρνητικό.  
Επισημαίνοντας ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση γι’ αυτή την αποζημίωση, θα εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

 Υπάρχει άλλος ομιλητής;   

 Δεν υπάρχει. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΥΠΕ ποσού που δεν υπερβαίνει τα 2.811.125 Ευρώ 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. 

 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.  Άρθρο 6. 

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

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 8. 

 Τιμαριθμική αναπροσαρμογή και ετήσιες προσαυξήσεις.  Άρθρο 9. 

 Σημείωση για μείωση ή/και κατάργηση επιδομάτων.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 12. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 13. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 μέχρι 13; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 μέχρι 13 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 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. 

 Βλέπω ότι...  Δεν ξέρω αν είναι παρόντες κάποιοι από άλλους ημικρατικούς οργανισμούς, αναγνωρίζω 
όμως την παρουσία του διοικητικού συμβουλίου και της διεύθυνσης του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.  
Ήθελα να πω, όπως είπα και άλλες χρονιές από τα έδρανα της Βουλής, ότι πράγματι το Κυπριακό Πρακτορείο 
Ειδήσεων ανταποκρίνεται στο ρόλο και την αποστολή του και έχει συνδράμει ποικιλότροπα στην ενημέρωση 
και την ελεύθερη πληροφόρηση των πολιτών. 

 Το υπ’ αριθμόν 13 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης 

 Πρόδρομος Προδρόμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013.  Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 
€4.949.650 και συνολικά έσοδα ύψους €4.728.566.   

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της επιτροπής για το 2013 παρουσιάζουν αύξηση της 
τάξης του 20,8% σε σχέση με τα εγκριμένα έσοδα του 2012 και θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία 
ύψους €3.140.960, ετήσιες εισφορές και δικαιώματα από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
(ΕΠΕΥ) ύψους €1.023.000, από εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ύψους 
€291.437 και από τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ύψους €178.950. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2013 
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,5% σε σχέση με τις εγκριμένες δαπάνες του 2012.  

 Οι συνολικές δαπάνες της επιτροπής αφορούν μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους 
€57.000, καθώς και διαχειριστικά έξοδα ύψους €4.892.650, από τα οποία τα κυριότερα αναλύονται ως 
ακολούθως: 

1. Αντιμισθία επιτροπής (€251.232). 

2. Αποδοχές προσωπικού (€1.980.583).  

3. Εισφορές σε διάφορα ταμεία (€700.403). 

4. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€414.310). 

5. Ναύλα και έξοδα για συνέδρια, αποστολές και άδειες για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό 
(€210.000). 

6. Αγορά υπηρεσιών (€413.000). 

7. Δικηγορικά έξοδα (€120.000). 
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8. Συνδρομές και συνεισφορές σε ιδρύματα και οργανισμούς εκτός Κύπρου (€159.470). 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι στον κρατικό προϋπολογισμό έχει περιληφθεί πρόνοια για χορηγία στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύψους €2.530.600, ενώ η ανάγκη χρηματοδότησης της επιτροπής από το κράτος 
ανέρχεται στα €3.155.179.  Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη πρόσθετης κρατικής χορηγίας ύψους €625.179, 
ποσό το οποίο θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό της επιτροπής, καθώς και από 
εξοικονομήσεις του Υπουργείου Οικονομικών.  

 Τέλος, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο 
προϋπολογισμός έχει ελεγχθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν ενσωματωθεί σε 
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’ αναλογία προς τις ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός 
τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέφερε ότι η 
κεφαλαιαγορά έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην 
Κύπρο, από τις οποίες επηρεάστηκαν αρνητικά τόσο οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όσο και 
οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ανασφαλείς προβλέψεις για το ύψος των 
εσόδων που θα έχει η επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους. 

 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. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Προδρόμου. 

ΠΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός αυτός είναι ελλειμματικός.  Και ίσως αυτό να είναι το μικρότερο των 
προβλημάτων, διότι το μεγάλο πρόβλημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι ότι με κάθε τρόπο θα πρέπει να 
ενισχυθεί.  Είναι μια εποχή που χρειάζεται οι εποπτικές αρχές να παίξουν πραγματικά το ρόλο τους.  
Ταυτόχρονα, έχουμε και μια ανησυχία βλέποντας το τι συμβαίνει στην ίδια την Κεφαλαιαγορά και τι είναι 
σήμερα η Κεφαλαιαγορά.  Έχουν επισημανθεί αυτά τα πράγματα στους εκπροσώπους της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.  Εμείς θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας την ανησυχία μας για το γεγονός ότι 
είναι ελλειμματικός και επισημαίνοντας και στην κυβερνητική πλευρά ότι πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε 
κάποια μέτρα, για να εξασφαλιστεί η πραγματική εποπτεία μιας Κεφαλαιαγοράς που θα είναι υπαρκτή. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Προδρόμου.   

 Μη υπάρχοντος οποιουδήποτε άλλου ομιλητή, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ποσού ύψους €4.949.650 για τη 
χρήση του έτους που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Απαγόρευση προσλήψεων και 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. 
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 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 10. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως τα άρθρα 1 έως 11 εγκριθούν; 

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

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 14 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού 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 του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2013 Νόμος του 2012» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος  Γιάννος Λαμάρης  

 Άγγελος Βότσης  Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης 

 Πρόδρομος Προδρόμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013.  Στην συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). 

 Ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το 2013, όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, προέβλεπε συνολικές 
δαπάνες ύψους €8.133.890 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους.  

 Σημειώνεται ότι ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκε πίνακας με προτεινόμενες μειώσεις ορισμένων 
κονδυλίων, οι οποίες οφείλονται αφενός στην αναγκαία αναπροσαρμογή λόγω διάφορων νομοθετικών 
ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας και αφετέρου στη μειωμένη κρατική χορηγία προς τον 
οργανισμό, συνεπεία των προϋπολογιζόμενων μειωμένων δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013.  
Η ίδια αναπροσαρμογή οφείλεται επίσης στις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς το ΘΟΚ για 
περαιτέρω οικονομική περισυλλογή και λιτότητα. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ΘΟΚ θα προέλθουν κυρίως από χορηγίες και 
συνεισφορές (€7.240.000), από παραστάσεις και περιοδείες (€741.980), από ενοίκια (€64.000) και από 
διάφορες εισπράξεις (€87.910).   

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΘΟΚ για το 2013, όπως αρχικά είχαν 
προϋπολογιστεί, αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Διαχειριστικά έξοδα (€1.178.442). 

2. Λειτουργία σκηνών (€4.485.554). 

3. Θεατρική ανάπτυξη (€2.289.895). 

4. Αποπληρωμή δανείων (€60.000). 

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€120.000). 



 1680 

 Σημειώνεται ότι λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρήθηκε σε σχέση με την ανάγκη 
κατάθεσης στη Βουλή αναθεωρημένου προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2013, όπως και της ανάγκης 
για έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού, ώστε ο ΘΟΚ να καταστεί δυνατό να λειτουργήσει απρόσκοπτα, 
αφού η έγκριση δωδεκατημορίων δεν είναι δυνατή μετά το Φεβρουάριο του 2013, η επιτροπή προχώρησε στη 
σχετική συζήτηση στη βάση του κατατεθέντος ενώπιόν της πίνακα με τις εγκριθείσες από το Υπουργείο 
Οικονομικών μειώσεις κονδυλίων. 

 Οι προωθούμενες αλλαγές στον προϋπολογισμό του 2013 συνίστανται σε μείωση στην κρατική χορηγία 
από €7.200.000 σε €6.614.00.  Περαιτέρω, οι κυριότερες μειώσεις σε σχέση με τον αρχικά κατατεθέντα 
προϋπολογισμό αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Προϊστάμενος Διοίκησης και 
Προσωπικού 

Μείωση από €17.107 σε €8.554.  Κρίθηκε εφικτή, 
εφόσον ο ΘΟΚ για το πρώτο εξάμηνο δεν προβλέπει 
την πλήρωση της θέσης. 

 
 

€8.554 

2. Τιμαριθμικό επίδομα Μείωση από €413.387 σε €386.941.  Κρίθηκε εφικτή, 
εφόσον ο ΘΟΚ για το πρώτο εξάμηνο δεν προβλέπει 
την πλήρωση της θέσης του Προϊστάμενου Διοίκησης 
και Προσωπικού. 

 
 
 

€26.446 

3. Ταμίας θεάτρου Μείωση €8.630.  Κρίθηκε εφικτή, εφόσον ο ΘΟΚ δεν 
προβλέπει την πλήρωση της θέσης. 

 
€8.630 

4. Τεχνικός Μείωση από €20.528 σε €13.683.  Κρίθηκε εφικτή, 
εφόσον ο ΘΟΚ δεν προβλέπει την πλήρωση της 
θέσης. 

 
 

€6.845 

5. Τιμάριθμος Μείωση από €1.108.259 σε €1.047.734.  
Εξοικονόμηση από τη μείωση σε βασικούς μισθούς. 

 
€60.525 

6. Παραγωγή και προβολή 
θεατρικών έργων 

Μείωση από €721.630 σε €690.610. €31.020 

7. Συνεργασίες-θεατρικές 
ανταλλαγές  

Μείωση από €80.000 σε €10. €79.990 

8. Συνεισφορά στο δήμο Πάφου Μείωση από €6.000 σε €10.   €5.990 

9. Άλλες επιχορηγήσεις Μείωση από €14.000 σε €8.000.  Αφαιρείται η πρόνοια 
για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου. 

 
€6.000 

10. Σεμινάρια, εκθέσεις, έρευνες Μείωση από €33.000 σε €11.000.   €22.000 

11. Ανέγερση Θεάτρου ΘΟΚ Μείωση από €651.350 σε €321.350. €330.000 

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι του ΘΟΚ ενημέρωσαν την 
επιτροπή για τα διάφορα προγράμματα του οργανισμού, τονίζοντας το γεγονός ότι λόγω των περικοπών ο 
οργανισμός αντιμετωπίζει πρόβλημα σε σχέση με τη συμμετοχή του στο προσεχές φεστιβάλ Επιδαύρου.  
Συναφώς, ζήτησαν τη στήριξη της Βουλής στις προσπάθειες συγκέντρωσης οικονομικών πόρων για υλοποίηση 
της εν λόγω συμμετοχής, αναφέροντας ότι υπολείπεται από την ολική δαπάνη ποσό ύψους €25.000.  
Επιπροσθέτως, ανέφεραν ότι μέρος των απαιτούμενων δαπανών έχει ήδη καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως ο 
ΟΠΑΠ και το Φεστιβάλ Αθηνών.   

 Σημειώνεται συναφώς ότι ο παριστάμενος εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι είναι 
δυνατό το Υπουργείο Οικονομικών να στηρίξει τον οργανισμό, ώστε να λάβει απρόσκοπτα μέρος στο φεστιβάλ 
Επιδαύρου, μέσω της εξοικονόμησης άλλων κρατικών κονδυλίων, τα οποία να διατεθούν για το σκοπό αυτό. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις κατατεθείσες 
ενώπιόν της προτεινόμενες περικοπές κονδυλίων, σε σχέση με τον αρχικά κατατεθέντα προϋπολογισμό, 
αποφάσισε να επιφυλάξει τις θέσεις της για την κατά νόμο έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Εφόσον δεν υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του 
νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 
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 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ποσού ύψους €7.547.890 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. 

 Κοινοτικοί πόροι.  Άρθρο 6. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 7. 

 Υπερωριακή αποζημίωση.  Άρθρο 8. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 10. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 11. 

 Παγοποίηση προκαταβολών.  Άρθρο 12. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 13. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 μέχρι 13 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού 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 15 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2013 
Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού 
της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013»  

Παρόντες: 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Nουρής 

 Χρίστος Μέσης Σοφοκλής Φυττής 

 Ανδρέας Κυπριανού Φειδίας Σαρίκας 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2013.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και 
εκπρόσωποι των συντεχνιών του προσωπικού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Οι εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν στις εργασίες της επιτροπής. 

 Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2013, που κατατέθηκε στη Βουλή 
με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους 
€2.044.334 και δαπάνες ύψους €1.812.686. 

 Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τέλη που εισπράττει η Αρχή από εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση 
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση 
άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη επί των 
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εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις και από τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Σταθμών. 

 Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του 
προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο 
προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2013 είναι πλεονασματικός, δεδομένου ότι τα έσοδά του υπερβαίνουν 
τις δαπάνες του κατά €231.648.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο εν λόγω προϋπολογισμός 
παρουσιάζει συνολική αύξηση των εσόδων της Αρχής κατά €146.217, σε σχέση με τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της για το έτος 2012, λόγω της αύξησης των εσόδων από τέλη που εισπράττει η Αρχή από την 
εξέταση αιτήσεων για ανανέωση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και της 
είσπραξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέρους του ποσού που δαπανήθηκε για τη συνδιοργάνωση 
σεμιναρίου με θέμα τη νέα τεχνολογία της “έξυπνης τηλεόρασης” ή “Connected TV”.  Επίσης, σύμφωνα με τα 
ίδια στοιχεία, ο εν λόγω προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική μείωση των δαπανών της Αρχής κατά 
€262.440, σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2012, κυρίως λόγω της μείωσης 
των αποζημιώσεων, των αμοιβών και ωφελημάτων του αντιπροέδρου και των μελών της Αρχής, των δαπανών 
για αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και της διοργάνωσης συνεδρίων και 
σεμιναρίων στην Κύπρο, καθώς και των λειτουργικών εξόδων της Αρχής.  Σημειώνεται ότι μόνο το κεφάλαιο 
που αφορά τις αποδοχές του προσωπικού της Αρχής παρουσιάζει αύξηση, λόγω του ότι σε αυτό 
συμπεριλήφθηκε ξεχωριστό κονδύλι για δύο έκτακτους αορίστου χρόνου υπαλλήλους, οι οποίοι στον 
προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2012 συμπεριλαμβάνονταν σε άλλα κεφάλαια.  Από την εν λόγω αλλαγή 
δεν προκύπτει οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Αρχής.    

 Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στο ραδιοτηλεοπτικό 
πεδίο και δεδομένου ότι η Αρχή αυτοσυντηρείται οικονομικά, το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και το 
Υπουργείο Οικονομικών, με βάση όσα περιέχονται στη σχετική εισηγητική έκθεση, συμφωνούν με την 
προώθηση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού της Αρχής για έγκριση.   

 Ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου επεξήγησε αναλυτικά τις πρόνοιες του 
προϋπολογισμού στην επιτροπή και δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η Αρχή, ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας αρμόδιο για την αδειοδότηση και 
την εποπτεία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, με στόχο τη διαφύλαξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό της 
ανεξαρτησίας του θεσμού, αυτοσυντηρείται οικονομικά και ο ετήσιος προϋπολογισμός της δεν 
επιβαρύνει τον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό. 

2. Ανταποκρινόμενη στις δεσμεύσεις της ενώπιον της επιτροπής Εσωτερικών κατά τη συζήτηση του 
προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2012, η Αρχή έχει καταθέσει έναν πλεονασματικό 
προϋπολογισμό για το έτος 2013, στηριζόμενη στους ακόλουθους τρεις άξονες: 

α. Συστηματικός και αυστηρός έλεγχος όλων των εξόδων.  

β. Αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της Αρχής, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της 
παραγωγικότητας. 

γ. Βελτίωση των διαδικασιών, ειδικότερα αυτών που αφορούν τη διερεύνηση, την εξέταση και την 
εκδίκαση υποθέσεων για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας, ώστε να αποφεύγονται οι 
καθυστερήσεις και η συσσώρευση εργασίας. 

3. Το αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών αποτυπώνεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, ο οποίος 
είναι πλεονασματικός, δεδομένου ότι τα έσοδά του υπερβαίνουν τις δαπάνες του κατά €231.648.  Ο 
προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική αύξηση των εσόδων της Αρχής κατά €146.217 και συνολική 
μείωση των δαπανών της κατά €262.440 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Αρχής για το 
έτος 2012. 

4. Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2013 δεν οφείλεται στη μείωση των μισθών 
του προσωπικού της Αρχής, αφού το κόστος της καταβολής του μισθολογίου των υπαλλήλων της Αρχής 
παραμένει το ίδιο, με τη διαφορά ότι οι αποκοπές από τους μισθούς, όπως αυτές ισχύουν και στο 
δημόσιο τομέα, κατατίθενται υπό μορφή εισφοράς στα κρατικά ταμεία. 

5. Η Αρχή θα συνεχίσει της προσπάθειές της για περαιτέρω περιορισμό των εξόδων της καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2013 στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της κυβέρνησης για δραστική μείωση των 
δαπανών και ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας της Αρχής, δεδομένης της οικονομικής κρίσης 
που ταλανίζει τη χώρα. 

6. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την Αρχή, αφού, πέραν των δυσκολιών και των καθυστερήσεων σε 
σχέση με την εισροή χρημάτων στα ταμεία της, έχει απολέσει το ποσό των €52.848 από καταθέσεις στη 
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Λαϊκή Τράπεζα λόγω της πρόσφατης αναδιάρθρωσης της εν λόγω τράπεζας, ενώ αναμένεται η 
επιπλέον απώλεια χρημάτων από καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης 
και ανακεφαλαιοποίησής της. 

7. Οι πηγές εσόδων της Αρχής αναμένεται να αυξηθούν με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τροποποίηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεόραση, με το οποίο ρυθμίζεται και εκσυγχρονίζεται το 
ραδιοτηλεοπτικό περιβάλλον, με άμεσο αποτέλεσμα την ενίσχυση των εσόδων της Αρχής. 

8. Στο εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο στο παρόν στάδιο τυγχάνει νομοτεχνικής επεξεργασίας από το 
Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έχουν περιληφθεί μεταξύ άλλων τροποποιήσεων και 
εισηγήσεις για επιβολή τελών σε όλα τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το δικαίωμα 
συμπερίληψης στα πακέτα τους ξένων τηλεοπτικών οργανισμών και σε ξένους τηλεοπτικούς 
οργανισμούς που θα έχουν ως έδρα τους την Κύπρο και θα εκπέμπουν μέσω δορυφόρου σε τρίτες 
χώρες για έκδοση ειδικής άδειας, καθώς και εισηγήσεις για επιβολή διοικητικών τελών από την Αρχή για 
τη διεκπεραίωση διάφορων εργασιών που προκύπτουν από αιτήματα ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ή 
άλλων φορέων. 

9. Στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός εναρμονιστικών τροποποιήσεων με σκοπό 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους εναρμόνισης της νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεόραση 
με το κοινοτικό κεκτημένο, γι’ αυτό και επιβάλλεται η επίσπευση των διαδικασιών για ψήφισή του, ώστε 
να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω καθυστέρησης 
στην εναρμόνισης της εθνικής μας νομοθεσίας με τη σχετική κοινοτική Οδηγία. 

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Αρχής, αναφερόμενος στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, επισήμανε στην επιτροπή ότι αυτά προέκυψαν μετά τον τερματισμό των 
αναλογικών μεταδόσεων και τη μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον, λόγω των υψηλών τελών που 
επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης του παροχέα. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 
Κύπρου πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του, όπως π.χ. για τα 
επιβαλλόμενα και εισπραττόμενα πρόστιμα τα τελευταία χρόνια κ.ά.  

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις 
πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση 
νομοσχεδίου και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της αναπληρώτριας 
προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο 
έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2013. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε πως θα 
τοποθετηθεί επί των προνοιών του προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Κουλίας. 

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, οι κύριοι της Ραδιοτηλεόρασης... Πρόκειται για μια ανεξάρτητη αρχή, αλλά με τα έργα και 
τις ημέρες των κυρίων μάλλον εξαρτημένη αρχή είναι!  Να θυμίσω ότι στον προεκλογικό αγώνα που είχαμε, 
πριν από τις εκλογές, έκοβαν τις διαφημίσεις κατά το δοκούν και όπως τους βόλευε.  Εκεί όμως που έχουν 
ξεφύγει από κάθε σωστή διαδρομή είναι με την υποστήριξη του πρέσβη της Τουρκίας, του κ. Ντάουνερ, στην 
Κύπρο, που έγραψαν ολόκληρη επιστολή, δήθεν τους κατάγγειλε κάποιος ανωνύμως!  Μα, τούτη έν’ Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης;  Είναι νταουνερική εκπροσώπηση σε όλο της το μεγαλείο!  Αυτά και αν είναι απαράδεκτα!  
Και συμβαίνουν σε οργανισμούς που ζητούν και προϋπολογισμούς!  Για όνομα του Θεού!  Δεν πρόκειται να 
τους ψηφίσω στον αιώνα τον άπαντα τους κυρίους! 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 

 Υπάρχει άλλος ομιλητής;   

 Δεν υπάρχει. 
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 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής ποσού ύψους €1.812.686 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. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού ή/και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  
Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων και 
εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 7. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 8. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 9. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.  Άρθρο 10. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 11; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ένας εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, μία εναντίον και επτά αποχές, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ένας εναντίον. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

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

 Το υπ’ αριθμόν 16 θέμα είναι «Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013», πρόταση νόμου.  Ο κ. Σοφοκλής Φυττής αιτείται αναβολής. 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ζητούμε αναβολή, για να επανέλθει το θέμα στην επιτροπή, με σκοπό να ενημερωθούν 
όλοι οι συνάδελφοι για τα θέματα για τα οποία ζητήσαμε στοιχεία από το Τμήμα Υδάτων, δηλαδή να φέρει 
χάρτη στον οποίο να φαίνονται οι περιοχές οι οποίες ήδη υφαλμυρίζουν, υφαλμύρισαν και προχωρεί η 
υφαλμύριση λόγω της υπεράντλησης, λόγω των χιλιάδων διατρήσεων για τις οποίες δεν πήγαν να βγάλουν 
άδεια.  Δεύτερον, ζητούμε αναβολή, για να συμπληρωθεί αυτή η έκθεση, η οποία είναι ελλιπής με τα στοιχεία τα 
οποία μας έδωσαν, ότι αρκετές χιλιάδες έχουν υποβάλει αίτηση και αρκετές αιτήσεις έχουν εγκριθεί, ενώ 
αρκετοί καθυστερούν και ζητούν αναβολή για άλλα δκυο χρόνια.  Ήδη τους έχουμε δώσει τριάντα μήνες!  
Πρέπει να είμαστε νόμιμοι!  Ζητούμε λοιπόν αναβολή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση στο αίτημα για αναβολή; 

 Ο κ. Χατζηγιάννης. 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 

 Κύριε Χατζηγιάννη, παρακαλώ... 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Παρακαλώ, κύριοι, αφήστε το συνάδελφο να μιλήσει!  Δεν ακούγεται! 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Το θέμα έχει συζητηθεί αρκετά στην επιτροπή και νομίζω ότι υπήρξαν όλα τα επιχειρήματα και υπέρ και 
τυχόν ακόμα επιφυλάξεις.  Επειδή λήγουν κάποιες προθεσμίες -μάλιστα και το ίδιο το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων χρειάζεται να προσαρμοστεί- αφού εξαντλούνται πλέον τα περιθώρια, νομίζω ότι η αναβολή δε θα 
επιλύσει το πρόβλημα.  Αντιθέτως, θα δημιουργήσει μια σύγχυση.  Υπάρχει μια τεράστια πρόοδος επί του 
θέματος.  Και νομίζω ότι, αν και εφόσον ψηφιστεί τώρα, παρ’ όλο που δεν επιθυμώ να μπω στην ουσία του 
θέματος, μας δίνεται εκείνη η δυνατότητα, σε συνάρτηση μάλιστα με άλλη νομοθεσία που εκκρεμεί ενώπιόν 
μας, το θέμα του μητρώου, να ολοκληρωθεί ακόμα και η ίδια η απόφαση.  Γι’ αυτό το λόγο δεν κρίνω αναγκαίο 
να δώσουμε σήμερα αναβολή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Λαμάρης είχε ζητήσει το λόγο;  Εξακολουθεί να ισχύει; 

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα ότι ο κ. Φυττής, επειδή πήγατε να θέσετε σε αναβολή το ζήτημα, δε μίλησε, για 
να μας εξηγήσει γιατί πρέπει να αναβληθεί το θέμα.  Απλά, εξήγησε ότι διαφωνεί!   

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, παρακαλώ!  Δεν έδωσα το λόγο!  

 Ο κ. Θεμιστοκλέους και μετά ο κ. Σοφοκλής Φυττής. 
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(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Παρακαλώ! 

Α. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, από αυτά που έχει πει ο κ. Φυττής εγώ δεν κατάλαβα ότι θέλει αναβολή, διότι, αν ήταν 
αναβολή που ήθελε, τότε θα έπρεπε να επικαλεστεί άλλους λόγους και όχι να τοποθετείται προ της αναβολής 
εναντίον της πρότασης νόμου.  Αυτή είναι η πραγματικότητα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, ο κ. Σοφοκλής Φυττής είναι ο τελευταίος ομιλητής, για να μας επαναδιατυπώσει το αίτημά του. 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Εξηγώ γιατί ζητώ αναβολή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία! 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Επί της ουσίας! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι! 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Ζητώ αναβολή, για να φέρει ο διευθυντής του Τμήματος Υδάτων τα στοιχεία που ζητήσαμε, για τα οποία 
δεν έχουν ενημερωθεί οι συνάδελφοι, και για να περαστούν τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται μέσα στην 
έκθεση, τα στοιχεία των αιτήσεων κατά επαρχία και πόσες υποβλήθηκαν.  Αυτά τα είπα ή δεν τα είπα 
συνάδελφοι;  Και ζήτησα αναβολή! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, είναι σαφέστατος ο κ. Φυττής...   

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Κύριε ελέησον! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τον αδίκησαν εκείνοι που είπαν ότι δεν είχε επιχειρηματολογία! 

 Λοιπόν, υπάρχει ένσταση στο αίτημα για αναβολή;   

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το θέμα αναβάλλεται. 

 Τα υπ’ αριθμόν 17 μέχρι 40 θέματα αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Το υπ’ αριθμόν 41 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ρύθμισης Οδών 
και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» 

Παρόντες: 

 Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής 

 Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας 

 Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, 
που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 11 και 18 Απριλίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων των Τεχνικών 
Υπηρεσιών), των Τεχνικών Υπηρεσιών των επαρχιακών διοικήσεων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
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Έργων, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του 
Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, του 
ΕΤΕΚ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και 
Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου 
(ΟΣΕΟΚ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.   

 Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 19 του περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, τροποποιούνται οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί όσον 
αφορά την επίβλεψη των έργων και το ρόλο του επιβλέποντος μηχανικού. 

 Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ο επιβλέπων μηχανικός έχει την εξουσία να μην 
επιτρέπει την ενσωμάτωση σε δομικό έργο προϊόντος δομικών κατασκευών το οποίο δε συμμορφώνεται προς 
τις απαιτήσεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες 
Προϊόντων Νόμου και των περί Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμών. 

 Επιπρόσθετα, ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί επίσης να ζητήσει τη διεξαγωγή εργαστηριακού ελέγχου 
της ποιότητας των εργασιών και των δομικών προϊόντων που ενσωματώνονται στο έργο. 

 Με βάση το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, σύμφωνα με την 
Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς, 
που τέθηκαν σε ισχύ από την 1

η
 Μαΐου 2004, τα προϊόντα των δομικών κατασκευών για τα οποία έχουν 

εκδοθεί εναρμονισμένα πρότυπα και η περίοδος συνύπαρξης με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα έχει λήξει 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο αν αυτά συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα (και τις 
σχετικές απαιτήσεις) και φέρουν τη σήμανση CE.  Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, ως δομικό προϊόν νοείται 
κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται, για να ενσωματωθεί κατά τρόπο διαρκή σε δομικά έργα εν γένει, που 
καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα πολιτικού μηχανικού.  Η σήμανση CE περιλαμβάνει τις τεχνικές 
πληροφορίες ως δηλωμένες τιμές.  Κατ’ αυτό τον τρόπο η σήμανση CE αποτελεί ένα εναρμονισμένο τεχνικό 
δελτίο που, μαζί με το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από 
τους αρμοδίους, ώστε να κρίνουν κατά πόσο ένα προϊόν είναι κατάλληλο για συγκεκριμένη προβλεπόμενη 
χρήση στη χώρα στην οποία διατίθεται προς πώληση, σύμφωνα με τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην 
κάθε χώρα. 

 Η προτεινόμενη τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα στον επιβλέποντα μηχανικό, σε περίπτωση που 
αποδειχθεί ότι το δομικό προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τη σήμανση CE που το συνοδεύει ή/και δε 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου και των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) 
Κανονισμών, να μην επιτρέπει την ενσωμάτωση του προϊόντος στο δομικό έργο.  Σε περίπτωση που ο 
επιβλέπων μηχανικός διαπιστώσει εκ των υστέρων την ενσωμάτωση προϊόντος που δε συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις των πιο πάνω νομοθεσιών, ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί να αποταθεί στο μελετητή του έργου, αν 
είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον επιβλέποντα μηχανικό, διαφορετικά ο ίδιος ο επιβλέπων μηχανικός, και να 
εκδώσει, χωρίς καθυστερήσεις, δεόντως αιτιολογημένη απόφαση για την ανάγκη ή μη λήψης μέτρων για 
αντιμετώπιση των συνεπειών της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το δομικό 
έργο στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το προϊόν πληρεί τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στους περί των 
Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς.  Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται εντός 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της στον εργοδότη, στην αρμόδια οικοδομική αρχή και στην 
καθοριζόμενη από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς 
αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς, που είναι ο Τομέας Δομικών Προϊόντων των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Σύμφωνα και πάλι με το πιο πάνω επεξηγηματικό σημείωμα, στην περίπτωση έργου της κυβέρνησης 
της Δημοκρατίας που οι διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των σχετικών 
κανονισμών δεν εφαρμόζονται, ο επιβλέπων μηχανικός, ο οποίος ορίζεται αρμοδίως για την επίβλεψη του 
έργου, αφού λάβει αιτιολογημένη έκθεση από το μελετητή που έχει οριστεί αρμοδίως για εκπόνηση της μελέτης 
του έργου, διαβιβάζει το θέμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοείται στους περί της Εκτέλεσης 
Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς του 2004, στην προβλεπόμενη από τους εν λόγω 
κανονισμούς Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, για λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάγκη ή μη 
λήψης μέτρων για αντιμετώπιση των συνεπειών της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης εντός δεκαπέντε 
εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.  Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων 
κοινοποιείται στην καθοριζόμενη από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) 
Κανονισμούς αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς, που, όπως αναφέρεται πιο πάνω, είναι ο Τομέας 
Δομικών Προϊόντων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν περαιτέρω στην επιτροπή ότι οι προτεινόμενοι 
κανονισμοί σκοπό έχουν την καλύτερη διευκρίνιση του ρόλου του επιβλέποντος μηχανικού, σε περίπτωση που 
ένα δομικό προϊόν δεν πληρεί τους όρους της σήμανσης CE, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/106/ΕΚ και τη 
σχετική κυπριακή νομοθεσία. 
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 Συμπληρωματικά με τα πιο πάνω, οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Ελέγχου του Τμήματος Δημοσίων 
Έργων δήλωσαν ότι παρουσιάζεται συχνά πρόβλημα με την εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού 61Θ, γι’ 
αυτό και είναι χρήσιμες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις τόσο για τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά έργα και 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκ των υστέρων διαπίστωσης αποκλίσεων από τα πρότυπα για τα δομικά προϊόντα. 

 Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) 
συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αφού με αυτές διευκρινίζονται καλύτερα τα καθήκοντα και οι 
ευθύνες του επιβλέποντος μηχανικού.  Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ πρόσθεσαν επίσης ότι με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις αυξάνονται οι ευθύνες του επιβλέποντος μηχανικού και γίνεται καλύτερος έλεγχος από τις αρμόδιες 
αρχές.  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, που 
απέστειλαν σχετική επιστολή στην επιτροπή αργότερα. 

 Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών 
συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, νοουμένου ότι η εφαρμογή τους δε θα οδηγεί σε μεγάλες 
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων.  Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν την ανάγκη οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις να γίνονται πάνω σε σφαιρική βάση και όχι αποσπασματικά.  Με την τελευταία 
εισήγηση του συνδέσμου συμφώνησε και η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, παρατηρώντας ότι οι βασικοί αυτοί κανονισμοί είναι παλιοί και δύσκολοι, γι’ αυτό θα ήταν 
χρήσιμο και αναγκαίο αυτοί να αναθεωρηθούν, εκσυγχρονιστούν και κωδικοποιηθούν. 

 Με τις ρυθμίσεις που προτείνονται συμφώνησαν επίσης οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του Συνδέσμου 
Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ). 

 Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
συμφώνησαν, ως θέση αρχής, με την ανάγκη προώθησής τους, αλλά ταυτόχρονα τόνισαν την ανάγκη ο 
έλεγχος στις οικοδομές να είναι πιο περιοδικός και πιο αποτελεσματικός. 

 Η επιτροπή συνέχισε την εξέταση των κανονισμών σε νέα συνεδρία της στις 11 Απριλίου 2013, στα 
πλαίσια της οποίας το μέλος της κ. Γιώργος Περδίκης κατέθεσε γραπτώς εισηγήσεις του Κινήματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών για βελτιώσεις στο κείμενό τους.  Ειδικότερα, με βάση το έγγραφο αυτό, απαιτείται η γραπτή 
ενημέρωση και η γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή και διαβούλευση με τον επιβλέποντα μηχανικό για την 
ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση μη συμμόρφωσης δομικού υλικού προς τα πρότυπα, καθώς και η 
ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων σε κάθε τέτοια περίπτωση. 

 Οι πιο πάνω εισηγήσεις εξετάστηκαν από την επιτροπή σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε 
στις 18 Απριλίου 2013, όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος της 
Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ελέγχου του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων. 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, διαμόρφωσε 
ανάλογα το κείμενο των κανονισμών, ώστε να ενημερώνεται γραπτώς ο ιδιοκτήτης πριν από τη λήψη μέτρων 
σε οικοδομή όπου διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τα πρότυπα, και η αναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση 
δημόσιων έργων, να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και 
Απαιτήσεων, μόλις κοινοποιηθεί σε αυτήν και σε κάθε περίπτωση μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την 
κοινοποίησή της. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις πιο κάτω 
θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες 
Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και οι βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την 
έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, και αφού 
τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013». 

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε 
ότι θα τοποθετηθεί στους κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους  στην ολομέλεια της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Υπάρχει οιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 
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 Τα υπ’ αριθμόν 42 μέχρι 48 θέματα αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία. 

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοθετήματα 
κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο 
που έχει ήδη διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατατέθηκαν  
από τους υπουργούς   

Παραπέμπονται στις 
επιτροπές 

1.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.077-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

2.  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.078-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

3.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.079-2013). 

Εσωτερικών  Εσωτερικών 

4.  Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 
Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 
6) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.080-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

5.  Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 
Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 
7) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.081-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

6.  Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.082-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

7.  Ο περί Κτηματολογικού και 
Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.083-2013). 

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

8.  Ο περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας 
για την τροποποίηση της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και της 
Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Κυρωτικός) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.  
(Αρ. Φακ. 23.01.054.084-2013). 

Εξωτερικών  Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  

9.  Ο περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης 
Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.085-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και 
Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων  

10.  Οι περί την Άσκηση στο Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 
Διπλωματούχων Μηχανικών, 
Εγγεγραμμένων στον Κλάδο 
Αγρονομικής-Τοπογραφικής του ΕΤΕΚ, 
για Σκοπούς Εγγραφής τους στο 
Μητρώο Αρμοδίων Χωρομετρών, 
Κανονισμοί του 2013. 

Εσωτερικών  Εσωτερικών 
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(Αρ. Φακ. 23.03.050.022-2013). 

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

Παιδείας και Πολιτισμού  Νομικών  

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

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

13.  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). 

Γενικό Λογιστή εκ μέρους 
του Υπουργού Οικονομικών  

Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών  

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

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

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

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

16.  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). 

Υγείας  Νομικών  

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

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

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

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος 

Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων  

19.  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). 

Συγκοινωνιών και Έργων  Συγκοινωνιών και 
Έργων 

20.  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. 

Οικονομικών  Θεσμών, Αξιών και 
Επιτρόπου Διοικήσεως  
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(Αρ. Φακ. 23.03.048.107-2011). 

21.  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). 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος  

Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων  

22.  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). 

Υγείας  Νομικών  

23.  Οι περί Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
- Θέση Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.057-2012). 

Οικονομικών  Νομικών  

24.  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). 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος  

Νομικών  

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

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

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

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

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

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος  

Νομικών  

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

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος  

Νομικών  

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

Συγκοινωνιών και Έργων  Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

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

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

Υγείας  Υγείας  

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

Παιδείας και Πολιτισμού Νομικών  

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

Συγκοινωνιών και Έργων  Νομικών 

34.  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). 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος  

Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων  

35.  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. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.009-2013). 

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

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

Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού  

Εμπορίου και 
Βιομηχανίας  

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

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

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

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

39.  Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, 
ημερ. 16 Απριλίου 2013 για την 
παραχώρηση, εκμίσθωση, ανταλλαγή ή 
παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής 
γης σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του 
περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου 74/88, 
όπως αυτή έχει εγκριθεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση 
αρ. 74.626, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 
2013. 
(Αρ. Φακ. 06.03.003.001). 

 Εσωτερικών   Εσωτερικών  

40.  Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, 
ημερ. 18 Απριλίου 2013  για την 
παραχώρηση, εκμίσθωση, ανταλλαγή ή 
παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής 
γης σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του 
περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου 74/88, 

Εσωτερικών  Εσωτερικών  
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όπως αυτή έχει εγκριθεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση 
αρ. 74.625, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 
2013. 
(Αρ. Φακ. 06.03.003.001). 

Προτάσεις νόμου Κατατέθηκαν από Παραπέμπονται στις 
επιτροπές 

1. Ο περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.028-2013). 

Αβέρωφ Νεοφύτου 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

2. Ο περί της Νομικής Ισχύος και 
Επέκτασης της Εφαρμογής Κλαδικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.029-2013). 

Αντρέα Φακοντή,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου, 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου,  
και  
Πανίκκο Σταυριανό,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας  

Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

3. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.030-2013). 

Γιώργο Βαρνάβα, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου  

Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

4. Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου 
Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.031-2013). 

 

Αβέρωφ Νεοφύτου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού,  
Νικόλα Παπαδόπουλο  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος 
και 
Δημήτρη Συλλούρη, 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κόμματος  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

5.  Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.032-2013). 

Νεόφυτο Κωνσταντίνου, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας,  
και  
Γεώργιο Προκοπίου, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας 

Εσωτερικών  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.537, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου  

 «Κατά το 2011 και αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχεδίων για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων στο 
Δασούδι του ΚΟΤ στο δήμο Γερμασόγειας στη Λεμεσό ακολούθησαν διαμαρτυρίες πολιτών σε σχέση με το 
ύφος και την έκταση της ανάπτυξης, ενώ στη συνέχεια και κατόπιν διαβουλεύσεων επήλθε συμφωνία ανάμεσα 
στους διαμαρτυρομένους και τις αρμόδιες αρχές. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων: 

1. σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός ή/και η υλοποίηση των έργων ανάπτυξης στο Δασούδι και 

2. κατά πόσο υπάρχει καθυστέρηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.538, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου  

 «Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά τη συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2013, στην 
παρουσία και του Υπουργού Οικονομικών, κατέστη σαφές ότι η συμφωνία πώλησης των υποκαταστημάτων 
των κυπριακών τραπεζών στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Η οικογένεια του προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, εμφανίζεται μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού (Shent 
Enterprises, Benidver Enterprises, KAEO Enterprises) να έχει λάβει από τη Λαϊκή Τράπεζα το συνολικό 
ποσό των €113.513.219 περίπου για επενδυτικούς σκοπούς μέσω λογαριασμών στη Marfin Εγνατία 
Τράπεζα (MEB) με μορφή overdraft. Οι εξασφαλίσεις του ως άνω ποσού ήταν λόγω πτώσης των 
μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς πολύ χαμηλότερες από τα ποσά που παραχωρήθηκαν (€45.316.894). 
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη ζημιά που προέκυψε από το διαγνωστικό έλεγχο της 
PIMCO σε σχέση με τα πιο πάνω επενδυτικά δάνεια των εταιρειών της οικογένειας του προέδρου της 
τράπεζας. 

2. Περαιτέρω, αν όντως, βάσει του δυσμενούς (adverse) σεναρίου της PIMCO, καταγράφηκαν ζημιές που 
αφορούσαν και τα επενδυτικά δάνεια της οικογένειας του προέδρου της τράπεζας, να μας ενημερώσετε 
αν το θεωρείτε δίκαιο και εύλογο οι Κύπριοι ανεξασφάλιστοι καταθέτες να έχουν υποστεί ζημιές για τα 
δάνεια του προέδρου της τράπεζας, προκειμένου να μεταφερθούν αυτά τα δάνεια στις χαμηλότερες 
αξίες στην Τράπεζα Πειραιώς. 

3. Τέλος, αν στη σχετική σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς μεριμνήσατε, έτσι ώστε το όφελος από την 
ανάκτηση δανείων τύπου της οικογένειας του προέδρου της τράπεζας να επιστραφεί στους 
ανεξασφάλιστους καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.539, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρ. φακ. Α.Κ.Ι. 
111/2011 αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω φύλου κατά τη διαδικασία πρόσληψης Συνεργατών-
Βοηθών Λειτουργών Στήριξης Παραγωγής-Υπηρεσία Εικονοληψίας στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 
προκύπτει ότι στο ίδρυμα υπάρχει προτίμηση για πρόσληψη ανδρών για την πλήρωση των θέσεων 
εικονολήπτη.  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, από τους τριάντα πέντε εικονολήπτες μόλις ένας είναι 
γυναίκα. Στην περίπτωση της καταγγελίας, σύμφωνα με την έκθεση της επιτρόπου, από τη σύγκριση των 
υποψηφίων προκύπτει παντελής έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα πλεονεκτήματα των επιλεχθέντων, καθώς και 
αδυναμία να εξηγηθεί γιατί η καταγγέλλουσα, ενώ υπερείχε τουλάχιστον ενός υποψηφίου, δεν προσλήφθηκε. 
Προτιμήθηκαν έξι άνδρες υποψήφιοι, χωρίς αυτοί να υπερτερούν σε σχέση με την καταγγέλλουσα είτε ως προς 
τα προσόντα είτε ως προς την πείρα. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υπόθεση αυτή 
και αν έχει λάβει οποιαδήποτε μέτρα στα πλαίσια του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.540, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις 
προοπτικές της Κύπρου να καλύψει τις δικές της ανάγκες από την καλλιέργεια σουσαμιού και για τους λόγους 
για τους οποίους η εν λόγω καλλιέργεια έχει εγκαταλειφθεί.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.541, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το 
κράτος διαθέτει και συντηρεί φάρμα με αγελάδες και, εάν ναι, τους λόγους της ύπαρξής της, πόσο κοστίζει 
ετησίως η πιο πάνω λειτουργία και κατά πόσο μπορεί ο σκοπός της λειτουργίας της να επιτευχθεί με άλλο 
τρόπο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.542, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Σχετικά με τον αριθμό των βιομηχανικών οικοπέδων στην ελεύθερη ζώνη εμπορίου (ΕΖΕ), πόσα από 
αυτά είναι διαθέσιμα και πόσα είναι κατειλημμένα αλλά μη χρησιμοποιούμενα; 

2. Η EZE έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και δυστυχώς σήμερα είναι μια ερημωμένη περιοχή. Ποιος είναι ο 
σκοπός της σήμερα και θα παραμείνει ο ίδιος ο σκοπός ύπαρξης της ΕΖΕ; 



 1695 

3. Γιατί παραχωρούνται οικόπεδα για εγχώρια δραστηριότητα και καταργείται ο αρχικός σκοπός 
δημιουργίας της ΕΖΕ; 

4. Στις σημερινές νέες συνθήκες, που υπάρχει τεράστια ανάγκη για ανάπτυξη, έχει γίνει νέα μελέτη και 
προβληματισμός για χρήση της ΕΖΕ όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.543, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το τι προτίθεται να πράξει με το πιο 
κάτω θέμα, που αφορά σε συγκεκριμένο επίδομα που δίνεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρέπει να 
επισημάνω ότι σχετικές αναφορές για τα όσα καταγράφω στην ερώτηση έχουν γίνει και από τη Γενική 
Ελέγκτρια του κράτους στην τελευταία της έκθεση, του 2011, χωρίς, όπως διαφαίνεται, να έχει μέχρι σήμερα 
θεσπιστεί μηχανισμός ελέγχου, με αποτέλεσμα η όλη κατάσταση να διαιωνίζεται σε βάρος του δημοσίου και να 
παρατηρείται κατάχρηση δικαιωμάτων από πανεπιστημιακούς, ειδικά σήμερα που βιώνουμε ακραίες 
καταστάσεις ως κοινωνία λόγω της οικονομικής κρίσης. 

 Παρακαλώ πολύ όπως έχω την απάντησή σας ως προς το τι προτίθεστε να πράξετε, ούτως ώστε να 
λυθεί επιτέλους το πολυσυζητημένο αυτό θέμα, το οποίο υπό τις σημερινές συνθήκες αποτελεί πρόκληση. 

 Το συγκεκριμένο επίδομα, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ €6.830 και €11.960, χορηγείται μόνο στους 
αναπληρωτές καθηγητές και στους καθηγητές. Λέκτορες και επίκουροι καθηγητές δε λαμβάνουν αυτό το 
επίδομα. 

 Είναι κατανοητό ότι το επίδομα αυτό θεσμοθετήθηκε την εποχή ίδρυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου ως 
επιπρόσθετο κίνητρο προσέλκυσης Κυπρίων και ξένων καθηγητών με ερευνητικές περγαμηνές παγκόσμιας 
εμβέλειας. Επειδή οι κλίμακες του δημοσίου δεν επέτρεπαν μισθολογικές απολαβές πέρα από αυτές που 
γνωρίζουμε, η πολιτεία και το πανεπιστήμιο συμφώνησαν  να δοθεί αυτό το επίδομα ως συμπλήρωμα των 
ετήσιων απολαβών. 

 Η στρέβλωση όμως δημιουργήθηκε με την επέκταση του πανεπιστημίου, την εργοδότηση μεγάλου 
αριθμού καθηγητών και την ανέλιξη λεκτόρων και επικούρων στις δύο ανώτερες βαθμίδες. 

 Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να γίνονται καταχρηστικές χορηγήσεις του επιδόματος αυτού, οι οποίες 
καταγράφονται και στην έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του κράτους. 

1. Συγκεκριμένα, καθηγητές που σταμάτησαν να διενεργούν έρευνα (σημείωση: το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
είναι ερευνητικό πανεπιστήμιο) και βρίσκονται στις δύο ανώτερες βαθμίδες συνεχίζουν για χρόνια να 
καρπώνονται αυτό το επίδομα. 

2. Συνεχίζουν επίσης να διδάσκουν ένα ή δύο μαθήματα την εβδομάδα, χωρίς να διενεργούν και να 
δημοσιεύουν πρωτότυπες έρευνες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά του κλάδου τους. Σημειώνεται ότι ο 
λόγος για τον οποίο τα πανεπιστήμια διεθνώς δεν επιβαρύνουν με πέραν των δύο μαθημάτων 
διδασκαλίας εβδομαδιαίως τους καθηγητές τους είναι γιατί τα πανεπιστήμια αυτά έχουν ερευνητικό 
χαρακτήρα, όπως και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε περιπτώσεις όμως που ο καθηγητής δε διεξάγει 
έρευνα, τότε θα έπρεπε να επιβαρύνεται με επιπλέον διδασκαλία. 

3. Τουναντίον, σε κάποιες περιπτώσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου οι εν λόγω καθηγητές επιβραβεύονται 
και με επίδομα χιλιάδων ευρώ, που θυμίζω ότι θεσμοθετήθηκε για επιβράβευση της ερευνητικής 
αριστείας. 

4. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο ανησυχητική, γιατί το θέμα έχει και άλλες προεκτάσεις, αφού, ενώ 
διδάσκουν ελάχιστες ώρες, παίρνουν το επίδομα και δεν ελέγχονται από κανέναν, ενώ την ίδια ώρα είναι 
πιθανό να διδάσκουν με επιπλέον αμοιβές σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα και ταυτόχρονα να 
συμμετέχουν και ως επ’ αμοιβή σύμβουλοι ή να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επ’ αμοιβή σε 
οργανισμούς και εταιρείες. 

Με άλλα λόγια, ο φορολογούμενος καλείται να πληρώνει έναν καθηγητή στην κλίμακα Α16, αυτός να μην 
παράγει έρευνα, ο φορολογούμενος να τον επιβραβεύει με επίδομα χιλιάδων ευρώ, αυτός να αμείβεται και από 
άλλες πηγές και να προσφέρει επ’ αμοιβή υπηρεσίες στο φυσικά μεγάλο ελεύθερό του χρόνο. 

Πέρα όμως από αυτές τις περιπτώσεις, που πρέπει να ερευνηθούν η καθεμιά ξεχωριστά, η πολιτεία και 
το πανεπιστήμιο πρέπει να εξηγήσουν πώς γίνεται καθολική χορήγηση ενός επιδόματος σε όλους τους 
αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές, τη στιγμή που αυτό πρέπει να δίνεται μόνο σε όσους έχουν 
αποδεδειγμένα συνεχιζόμενο ερευνητικό έργο διεθνούς εμβέλειας, που να στηρίζεται σε δημοσιεύσεις και άλλα 
ακαδημαϊκά τεκμήρια.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.544, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 
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 «Έχω πληροφορηθεί ότι το πρατήριο πετρελαιοειδών του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Άχνας λειτουργεί 
χωρίς τις απαιτούμενες άδειες αποθήκευσης καυσίμων και λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών.  Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες μου, η συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου είναι παράνομη και θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και ειδικότερα των μαθητών που φοιτούν σε σχολείο το οποίο βρίσκεται 
πλησίον του πρατηρίου. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως το 
πρατήριο πετρελαιοειδών στο Δάσος Άχνας δε διαθέτει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, καθώς και ποια 
είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αρθεί η παρανομία.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.545, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου 

 «Στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2013, στο μέρος που αναλύονται οι δαπάνες για την Προεδρία και 
το Προεδρικό Μέγαρο, στο Κεφάλαιο 010100, άρθρο 02106.2, “Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες” 
προβλέπεται ποσό ύψους €939.649 για σκοπούς  κάλυψης των μισθών, μεταξύ άλλων, ειδικών συμβούλων 
του Προέδρου της Δημοκρατίας για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σ’ αυτόν. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα 
ακόλουθα: 

1. Πόσοι διορισμοί έγιναν, πότε και ποιοι διορίστηκαν; 

2. Να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία όπως τα συμβόλαια, το ύψος της αμοιβής τους και τα καθήκοντα της 
κάθε θέσης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.546, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Όπως είναι πλέον γνωστό, η Λαϊκή Τράπεζα αντιμετώπιζε προβλήματα ρευστότητας από το τέλος του 
2011. Όπως δείχνει ο μηνιαίος ισολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), η παροχή επείγουσας 
ρευστότητας (ELA: emergency liquidity assistance) από την ΚΤΚ άρχισε το Σεπτέμβριο του 2011 με μικρό 
ποσό (μικρότερο του €0,5 δις) και στο τέλος Δεκεμβρίου του 2011 έφθασε τα €3,5 δις (επισυνάπτεται σχετικός 
πίνακας). Μέχρι το τέλος Απριλίου του 2012 το ύψος του ELA παρέμενε στα ίδια περίπου επίπεδα (€3,8 δις 
στο τέλος του μήνα), ενώ λίγο μετά την ανάληψη της διοίκησης της ΚΤΚ από τον κ. Πανίκο Δημητριάδη (3 
Μαΐου 2012) η παροχή ELA στη Λαϊκή Τράπεζα υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας τα €8 δις στις 30 Ιουνίου του 
2012. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση απέκτησε την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας 
πληρώνοντας με ομόλογο ύψους €1,8 δις. Στους επόμενους μήνες και ενώ η Λαϊκή Τράπεζα ανήκε στην 
κυβέρνηση η παροχή ELA αυξήθηκε ακόμα περισσότερο φθάνοντας τα €10 δις. Την ίδια περίοδο η τότε 
κυβέρνηση προσπαθούσε να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες με εγχώριο δανεισμό από τις τράπεζες 
και άλλους φορείς, αφού είχε αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές. Ένα από τα πολλά ερωτήματα που 
προκύπτουν είναι κατά πόσο μέρος του υπέρογκου δανεισμού με μορφή ELA που παρείχε η ΚΤΚ στη Λαϊκή 
Τράπεζα χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη των ελλειμμάτων της κυβέρνησης. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος 
δανεισμού της κυβέρνησης από τη Λαϊκή Τράπεζα στη διάρκεια του 2012 και μέχρι το Μάρτιο του 2013 και αν 
αυτός προέκυψε είτε από νέα αγορά χρεογράφων και γραμματίων του δημοσίου από τη Λαϊκή Τράπεζα είτε με 
ανανέωση χρεογράφων και γραμματίων του δημοσίου που κατείχε ήδη η Λαϊκή Τράπεζα.» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.547, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων άμεσα για τις 
ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με τις εισηγήσεις και τα αιτήματα της Παγκύπριας 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων, καθώς και για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, ειδικά σήμερα που αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη οικονομική 
κρίση. 

 Επισυνάπτεται σχετικό υπόμνημα της ομοσπονδίας.» 

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

στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

(Έχει διατηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των αποστολέων.) 
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Απάντηση ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.944, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.944 που υποβλήθηκε από τον Βουλευτή Λάρνακας κ. 
Ζαχαρία Ζαχαρίου και η οποία μας έχει διαβιβαστεί από το Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων με την επιστολή του με αρ. φακ. 16.5.4.22 ημερ. 8.10.2012, και σας πληροφορώ για τα ακόλουθα: 

(α) Δρόμος Αγίων Βαβατσινιάς-Μαχαιρά 

 (i)  Πρόκειται για χωμάτινο δρόμο, συνολικού μήκους 19 χλμ. περίπου, τμήμα του οποίου, μήκους 9 
χλμ. περίπου, βρίσκεται στα όρια της Επαρχίας Λάρνακας. 

 (ii)  Η μορφολογία της περιοχής, μέσα από την οποία διέρχεται ο δρόμος, δεν επιτρέπει την 
ουσιαστική βελτίωσή του με τα περιορισμένα κονδύλια που εγκρίνονται ετησίως στον 
προϋπολογισμό Ανάπτυξης. 

 (iii) Για να καταστεί δυνατή η ανακατασκευή και μετατροπή του σε ένα δρόμο ασφαλή, σύμφωνα με 
τις αναγκαίες προδιαγραφές, απαιτείται ένα απαγορευτικά ψηλό κονδύλι, με βάση τα σημερινά 
δημοσιοοικονομικά δεδομένα και, ως εκ τούτου, θα συνεχίσει να βελτιώνεται σταδιακά, 
αξιοποιώντας τα εκάστοτε εγκρινόμενα κονδύλια στον προϋπολογισμό Ανάπτυξης. 

(β)  Δρόμος Αγίων Βαβατσινιάς-Μελίνης 

 (i)  Πρόκειται για χωριτικό δρόμο, μήκους 5 χλμ. περίπου, ο οποίος οδηγεί από τη δυτική έξοδο του 
χωριού μέχρι τη συμβολή με το δρόμο Οράς-Μελίνης-Οδού. 

 (ii) Αυτός είναι ασφαλτοστρωμένος σε όλο του το μήκος και η κατάστασή του είναι γενικά 
ικανοποιητική. 

 (iii)  Σ’ αυτόν εκτελούνται ετησίως εργασίες διαπλάτυνσης/ευθυγράμμισης σε διάφορα σημεία του για 
βελτίωση της ασφαλούς χρήσης του.  Προς το σκοπό αυτό, για το 2013, έχει εγκριθεί και θα 
δαπανηθεί κονδύλι ύψους €15.000.» 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.092, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.145, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.145 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. 
Γιώργο Περδίκη, και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας με ημερομηνία 10.12.2012 και 
επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α)  Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως εφαρμόζει τους περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς (ΚΔΠ 
759/2003 και ΚΔΠ 399/2008), με τους οποίους η Κυπριακή Νομοθεσία εναρμονίσθηκε με την Κοινοτική 
Οδηγία 86/82/ΕΚ του Συμβουλίου και την τροποποιητική Οδηγία 2003/105/ΕΚ (SEVESO) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς ρύθμιση του θέματος της αντιμετώπισης των κινδύνων μεγάλης 
κλίμακας σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες. 

 (i)  Μεταξύ άλλων, οι Κανονισμοί προβλέπουν ότι η Πολεοδομική Αρχή, κατά την άσκηση ελέγχου 
της ανάπτυξης, λαμβάνει υπόψη ως ουσιώδη παράγοντα την ανάγκη πρόληψης ατυχημάτων 
μεγάλης κλίμακας που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και περιορισμού των συνεπειών τους, 
καθώς επίσης τις απόψεις του κοινού, όταν η ανάπτυξη αφορά εγκατάσταση νέας μονάδας, 
μετατροπές ή προσθήκες σε υφιστάμενη μονάδα καθώς και νέα χωροταξικά έργα γύρω από 
υφιστάμενες μονάδες. 

 (ii)  Για όλες τις περιπτώσεις η Πολεοδομική Αρχή κατά την ενάσκηση των εξουσιών της, 
διαβουλεύεται με τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και άλλες αρμόδιες 
Αρχές και Υπηρεσίες. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ετοιμάσει σχετικές κατευθυντήριες 
οδηγίες τις οποίες χρησιμοποιεί για να διατυπώσει θετική ή αρνητική γνωμοδότηση στα πλαίσια 
της πιο πάνω διαβούλευσης. 

 (iii)  Περαιτέρω, η Πολεοδομική Αρχή κατά την εκπόνηση των Σχεδίων Ανάπτυξης μεριμνά για τη 
συμπερίληψη σε αυτά πολιτικών χρήσης γης για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας 
που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και τον επηρεασμό των συνεπειών τους. Στα πρώτα 
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Σχέδια Ανάπτυξης (Τοπικά Σχέδια Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αθηένου και 
Δερύνειας) που δημοσιεύθηκαν μετά την τροποποίηση των Κανονισμών το 2008 περιλήφθηκε 
ειδικό Κεφάλαιο με τίτλο «Ατυχήματα Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες». Στο συγκεκριμένο 
Κεφάλαιο περιλαμβάνονται και ενδεικτικές αποστάσεις με βάση τις οποίες θα πρέπει να γίνεται 
διαβούλευση της Πολεοδομικής Αρχής με την αρμόδια Αρχή που είναι το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας. 

(β) Για αναπτύξεις που εκτελούνται από Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες (περιλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς) και εμπίπτουν στις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών, θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται οι απόψεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο πλαίσιο διαβούλευσης 
που θα γίνεται από τον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως κατά την εξέταση αίτησης για 
εξασφάλιση σχετικής Πολεοδομικής Έγκρισης, όπως προβλέπεται σε πρόνοιες που απορρέουν από τον 
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο Ν.90/72. 

(γ) Αναφορικά με αναπτύξεις (Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές Μονάδες, Πρατήρια Πετρελαιοειδών κ.ο.κ.) στις 
οποίες η συγκέντρωση επικίνδυνων ουσιών δεν εμπίπτει στα κατώτατα όρια που καθορίζονται στην 
Οδηγία που περιγράφεται στο σημείο (α) πιο πάνω, κατά την εξέταση της αίτησης για εξασφάλιση 
πολεοδομικής άδειας ακολουθούνται οι σχετικές χωροθετικές πολιτικές που προβλέπονται στις πρόνοιες 
πολιτικής των εν ισχύ Σχεδίων Ανάπτυξης, και άλλες που αναφέρονται σε σχετικές Εγκυκλίους, 
Διατάγματα κ.λπ. του Υπουργείου Εσωτερικών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.385, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 

2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι με την επιστολή της Αναπλ. Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με 
ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2013, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και 
σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Για μεμονωμένες αναπτύξεις γηπέδων γκολφ, οι οποίες εμπίπτουν σε περιοχές του Δικτύου Natura 
2000, έχουν εκπονηθεί και αξιολογηθεί Μελέτες Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΔΕΕΠ). 
Οι ΜΔΕΕΠ εξέτασαν εις βάθος τις επιπτώσεις στην περιοχή του Δικτύου και τον βαθμό επηρεασμού από τις 
προτεινόμενες αναπτύξεις. 

 Στις περιπτώσεις όπου οι αναπτύξεις γειτνιάζουν στο Δίκτυο Natura 2000, έχουν καθοριστεί όροι για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας των περιοχών και την προστασία των οικοτόπων και των ειδών που διαβιούν σε 
αυτές. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί την πιο πάνω απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης, αφού 
έχει κριθεί τεχνοκρατικά ότι ο επηρεασμός στους στόχους διατήρησης του Δικτύου δεν είναι σημαντικός και δεν 
κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα. 

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

Απάντηση ημερομηνίας 22 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.386, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.386 ημερομηνίας 9.1.2013 που υποβλήθηκε από το 
Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι στο The Junior School 
εκμισθώθηκε με Σύμβαση Μίσθωσης ημερ. 5.7.2012 η κρατική γη την οποία το σχολείο χρησιμοποιεί από το 
1959 ως ανοιχτό χώρο αθλοπαιδιών/αυλής και γηπέδων του σχολείου. 

 Όπως ορθά αναφέρεται στην Ερώτηση του κ. Περδίκη, η υπό αναφορά κρατική γη εμπίπτει σε Ζώνη 
Προστασίας και δεν επιτρέπεται στο σχολείο να προβεί σε εκκοπή οποιωνδήποτε δέντρων από το 
παρακείμενο δάσος για οποιοδήποτε σκοπό. Επιπλέον, το σχολείο προβαίνει σε κτιριακή και αντισεισμική 
αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων κτιρίων του που βρίσκονται σε χώρο ο οποίος εκμισθώθηκε στο σχολείο 
από το 1950. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας από τους κατοίκους της γύρω 
περιοχής, καθότι οι ενέργειες του σχολείου γίνονται μετά από ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών και των 
άλλων αρμοδίων Αρχών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.401, ημερομηνίας 21

ης
 Ιανουαρίου 

2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή της Αν. Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των  Αντιπροσώπων, με 
ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την ερώτηση του βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, 
κ. Γιώργου Περδίκη και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 
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 Η συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας εξετάστηκε σε βάθος από το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες για το θέμα 
υπηρεσίες. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για εμπλοκή της Κύπρου στο πρόγραμμα, σχετική 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την άμεση εφαρμογή του. 

 Ειδικότερα, η μη ύπαρξη αποθεμάτων στην Κύπρο, καθιστά, τόσο το διοικητικό, όσο και το λειτουργικό 
κόστος εφαρμογής του πολύ υψηλό. Επίσης, εντοπίστηκαν πρακτικά προβλήματα που αφορούν τον 
καθορισμό των απόρων, την μη ύπαρξη κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων, τη συμμετοχή φιλανθρωπικών 
οργανώσεων κ.ά., που καθιστούν την εφαρμογή του προγράμματος πολύπλοκη, χρονοβόρα και δαπανηρή. 

 Εξετάζοντας όλα τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι τερματίζεται το πρόγραμμα διανομής 
τροφίμων προς τους άπορους της Κοινότητας στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής το 2013, κρίθηκε 
σκόπιμο το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να μην προχωρήσει στην εφαρμογή του 
προγράμματος αυτού. 

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

Απάντηση ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.408, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

«Στελέχωση τεσσάρων νέων Σταθμών Ασθενοφόρου με Διασώστες/Πλήρωμα Ασθενοφόρου 

 Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στην επιστολή σας με αρ. φακ. 23.06.010.02.408 και ημερ. 11 
Μαρτίου 2013 με την οποία μας διαβιβάστηκε το σχετικό ερώτημα της Βουλευτού Λευκωσίας (ΑΚΕΛ) κας 
Ειρήνης Χαραλαμπίδου προς τον Υπουργό Οικονομικών και σας πληροφορώ τα ακόλουθα, με την παράκληση 
να ενημερώσετε την κα Χαραλαμπίδου σχετικά: 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την καταρχήν συμφωνία σε Μνημόνιο μεταξύ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας για ένταξή μας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, και συγκεκριμένα για μείωση της απασχόλησης κατά 4500 άτομα κατά τα επόμενα χρόνια μέχρι 
το 2016, το θέμα της πρόσληψης Διασωστών θα τύχει επανεξέτασης σε συνάρτηση και με άλλα αιτήματα που 
εκκρεμούν ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τα όσα διαλαμβάνει για το 
θέμα της μείωσης της απασχόλησης στον Κρατικό Τομέα το Μνημόνιο που συμφωνήθηκε με την Τρόικα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.409, 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, και 

σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια εφαρμογής του περί Αποβλήτων Νόμου Αρ. 185(Ι)/2011 συνεχίζει 
να εξετάζει αιτήσεις για διαχείριση απόβλητων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανελαίων). Μέσα στο έτος 
2012, έχουν εγκριθεί πέντε άδειες για συλλογή και μεταφορά και μια για επεξεργασία των αποβλήτων 
τηγανελαίων (βρώσιμων ελαίων και λιπών). Συνολικά σήμερα οι αδειοδοτημένοι φορείς διαχείρισης αποβλήτων 
τηγανελαίων είναι οκτώ για συλλογή και μεταφορά, δύο για αποθήκευση και τρεις για επεξεργασία. 

 Σημειώνεται ότι έχει ετοιμαστεί τροποποιητικό Διάταγμα για το περί Αποβλήτων Διάταγμα του 2012 
(Γενικοί όροι Διαχείρισης Αποβλήτων για πρόσωπο που ασχολείται με την συλλογή και μεταφορά Αποβλήτων) 
(Κ.Δ.Π. 323/2012), στο οποίο έχουν περιληφθεί γενικοί όροι για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων 
τηγανελαίων. Το τροποποιητικό διάταγμα έχει συζητηθεί σε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) και θα τεθεί σύντομα σε ισχύ. 

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

Απάντηση ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.415, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 

2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων 
ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, με την οποία διαβιβάστηκε η πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα 
ακόλουθα: 

 Η εσκεμμένη δηλητηρίαση γάτων ή άλλων ζώων είναι πράξη αποτρόπαια και παράνομη και τιμωρείται 
με βάση τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω Νόμου, 
απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα και χωρίς εύλογη αιτία να χορηγεί ή να προμηθεύει ή να 
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επιτρέπει τη χορήγηση ή προμήθεια οποιουδήποτε δηλητηρίου ή άλλης βλαβερής ουσίας σε οποιοδήποτε ζώο 
ή να προκαλεί όπως τέτοια ουσία ληφθεί από οποιοδήποτε ζώο. 

 Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν είχαν καμία ανάμειξη στη διερεύνηση της δηλητηρίασης των γάτων στις 
Κεντρικές Φυλακές, καθώς την υπόθεση την είχε αναλάβει απευθείας η Αστυνομία. 

 Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.475, ημερομηνίας 1

ης
 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.475 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. 
Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας με ημερομηνία 8 Μαρτίου 
2013 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, με βάση το άρθρο 20(1) 
του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, Ν. 90/72 θεωρείται «ανάπτυξη» και κατ’ επέκταση, με βάση το 
άρθρο 21, προϋποθέτει την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας από τον οικείο Επαρχιακό Λειτουργό του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

2. Για χωματουργικές εργασίες που εκτελούνται παράνομα εντός τεμαχίου γης, πλήρη ευθύνη έχει ο 
ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου τεμαχίου και κανένας άλλος. 

3. Η προαναφερόμενη νομοθεσία, με βάση το άρθρο 46, προνοεί την επίδοση στον ιδιοκτήτη του τεμαχίου 
«ειδοποίησης επιβολής» για άρση της παρανομίας εντός τακτού χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που ο 
παρανομούντας δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της «ειδοποίησης επιβολής», η Νομοθεσία προνοεί την 
επιβολή ποινών και άλλων μέτρων με βάση τα άρθρα 48 έως 55. 

4. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα προβεί σε περαιτέρω μελέτη και αξιολόγηση των σχετικών Νομοθεσιών 
και αν κριθεί αναγκαίο θα ετοιμάσει προσχέδιο τροποποίησης τους ώστε να γίνει εφικτή η λήψη άμεσων 
μέτρων σε περιπτώσεις που διεξάγονται “παράνομες χωματουργικές ή συναφείς εργασίες”.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.476, ημερομηνίας 1

ης
 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.476 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. 
Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας με ημερομηνία 7/03/13 και 
επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του ημερομηνίας 22/04/10 και αριθμό 70.296 ενέκρινε μεταξύ 
άλλων και τη συμπερίληψη των απαιτούμενων πιστώσεων για την παγκόσμια μετάδοση του σήματος 
του PIKSAT [σε Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, Αφρική, Ασία και Βόρειο Αμερική (ΗΠΑ, 
Καναδάς)], από τα μέσα του 2012, στους ετήσιους προϋπολογισμούς του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου. 

(β) Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, βρίσκονταν στο τελικό στάδιο ετοιμασίας 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών με στόχο την προκήρυξη τους μέχρι τα 
μέσα Ιουλίου 2011. Ωστόσο, λόγω της αναθεώρησης των προτάσεων του Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών για το 2012 για αντιμετώπιση των δημοσιονομικών δυσκολιών, λήφθηκε 
απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ανασταλεί η προώθηση των ενεργειών που αφορούσαν 
την προκήρυξη προσφορών και το θέμα επανεξεταστεί κατά την ετοιμασία του Προϋπολογισμού 2013. 
Ενόψει των δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών και της προσπάθειας για μέγιστη οικονομική 
περισυλλογή, ούτε το 2013 έγινε κατορθωτή η συμπερίληψη πρόνοιας στον κρατικό Προϋπολογισμό για 
την προκήρυξη προσφορών για παγκόσμια μετάδοση του σήματος του δορυφορικού προγράμματος 
PIKSAT. 

(γ)  Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του 22/04/10 και αριθμό 70.296 ενέκρινε, βάσει του άρθρου 
33(α)(iii) του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών για συναφή θέματα Νόμου [Ν.12(Ι)/2006-Παράρτημα 11(A)], την ανανέωση του 
συμβολαίου μεταξύ Κράτους-Cyta για παροχή της υπηρεσίας μετάδοσης του σήματος του PIKSAT στην 
Ευρώπη στη CYTA για ακόμα ένα έτος, δηλαδή από 23/04/13 μέχρι 22/04/14 έναντι ποσού €429.000 
συν ΦΠΑ για το οποίο γίνεται πρόνοια στον κρατικό προϋπολογισμό. Με την ίδια Απόφαση το 
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση στο ΡΙΚ της ετοιμασίας των όρων προσφοράς και των 
τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται για την προκήρυξη και κατακύρωση του διαγωνισμού για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας για τη μετάδοση του δορυφορικού 
προγράμματος του στην Ευρώπη, την προκήρυξη του διαγωνισμού, αξιολόγηση των προτάσεων και 
γενικά τη συνολική διαχείριση του συμβολαίου παροχής της υπηρεσίας από 23/04/13. 
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(δ)  Ενδεχόμενη προκήρυξη διεθνών προσφορών για παγκόσμια διανομή του δορυφορικού σήματος του 
ΡΙΚ, θα μελετηθεί υπό το φως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του Κράτους.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.480, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.480 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. 
Γιώργο Περδίκη, και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας με ημερομηνία 11.3.2013 και 
επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α) Στους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 έως 2006 υπάρχει πρόνοια για βοήθεια 
σε εξαρτώμενους μελών της Δύναμης που απεβίωσαν ή εξαφανίστηκαν και σε ανάπηρους. 

 (i)  Πιο συγκεκριμένα στον Κανονισμό 35(1) αναφέρεται ότι εξαρτώμενοι οποιοδήποτε μέλους της 
Δύναμης το οποίο εκτελούσε οποιοδήποτε καθήκον ή υπηρεσία σκοτώθηκε ύστερα από τραύμα 
που υπέστη με οποιοδήποτε τρόπο ή τραυματίστηκε με οποιοδήποτε τρόπο και ως αποτέλεσμα 
του τραυματισμού εκείνου απεβίωσε μεταγενέστερα, ή απεβίωσε ύστερα από ασθένεια από την 
οποία προσβλήθηκε κατά την εκτέλεση του ανωτέρω καθήκοντος ή υπηρεσίας και η προσβολή 
οφειλόταν άμεσα σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια συνυφασμένη με το εν λόγω καθήκον ή 
υπηρεσία, ή εξαφανίστηκε κατά την εκτέλεση του ανωτέρω καθήκοντος ή υπηρεσίας, λαμβάνουν 
σύνταξη ή χορήγημα που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 (ii)  Στην υποπαράγραφο (2) του ίδιου Κανονισμού αναφέρεται ότι «εξαρτώμενος» σημαίνει σύζυγο, 
τέκνο (περιλαμβανομένου και εξώγαμου) και γονείς του αποβιώσαντος οι οποίοι ήταν 
εξαρτώμενοι από τις απολαβές του κατά το χρόνο του θανάτου του ή θα ήταν εξαρτώμενοι κατά 
τη φυσική πορεία των πραγμάτων, αν ο αποβιώσας βρισκόταν στη ζωή και στις περιπτώσεις που 
ήταν άγαμος και εγκατέλειψε αδελφούς και αδελφές που ήταν εξαρτώμενοι του, όπως αναφέρεται 
πιο πάνω, περιλαμβάνονται και οι εν λόγω αδελφοί και αδελφές. 

(β)  Κατά παρόμοιο τρόπο στον Κανονισμό 36 αναφέρεται σε ποιες περιπτώσεις και σε ποιους 
παραχωρείται σύνταξη ή χορήγημα που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβανομένων 
υπόψη των απωλειών που υφίσταται το μέλος της Δύναμης λόγω των τραυμάτων που υπέστη ή της 
ασθένειας από την οποία προσβλήθηκε. 

(γ)  Στον Κανονισμό 37 αναφέρεται ότι μέχρι να καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο σύνταξη ή χορήγημα με 
βάση τους Κανονισμούς 35 και 36, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών οι Κανονισμοί οι οποίοι 
ισχύουν με βάση το άρθρο 21 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου αναφορικά με τη χορήγηση σύνταξης ή 
χορηγήματος ή οποιοιδήποτε άλλοι Νόμοι ή Κανονισμοί τους τροποποιούν ή τους αντικαθιστούν. 

(δ)  Το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των αναφερόμενων 
Κανονισμών, κάτι το οποίο εξετάζει στο ευρύτερο πλαίσιο αναθεώρησης της περί Πολιτικής Άμυνας 
νομοθεσίας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Απριλίου 2013 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου 
Κενεβέζου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.495, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013, της βουλευτού 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 19.3.2013 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α) Η πολιτική του Υπουργείου για αντικλεπτική προστασία των σχολικών κτιρίων είναι η τοποθέτηση 
συστημάτων ασφαλείας τύπου “συναγερμός”. Σε όλα τα νέα σχολεία αλλά και στην πλειοψηφία των 
υφιστάμενων έχουν εγκατασταθεί τέτοια συστήματα. 

(β) Στο παρελθόν και πριν την καθιέρωση της πιο πάνω πολιτικής σε χώρους με ακριβό εξοπλισμό και άλλο 
ευαίσθητο περιεχόμενο τοποθετούνται σχάρες ασφαλείας. Είναι γεγονός ότι ακόμη και όπου 
εγκαθίσταται σύστημα ασφαλείας οι διευθύνσεις των σχολείων ασκούν πιέσεις για προσθήκη σχαρών 
ασφαλείας και συχνά οι Σχολικές Εφορείες κατασκευάζουν τέτοιες σχάρες για πρόσθετη ασφάλεια.» 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.501, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.501 και ημερομηνία 13.03.2013, που υποβλήθηκε από 
τον Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γ. Περδίκη, με την οποία ζητεί να πληροφορηθεί αναφορικά με τους λόγους που 
οδήγησαν την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, να αποδεχθεί την ιεραρχική προσφυγή που υποβλήθηκε, δυνάμει 
του άρθρου 31 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εναντίον της απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής 
(Επαρχιακός Λειτουργός Λάρνακας Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως), να αρνηθεί τη χορήγηση 
πολεοδομικής άδειας για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών στην Τόχνη (πολεοδομική αίτηση με αρ. 
ΛΑΡ/088/2009) και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 
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2. Η Υπουργική Επιτροπή, στην οποία έχει εκχωρηθεί η εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου για λήψη 
απόφασης σε Ιεραρχική Προσφυγή που υποβάλλεται δυνάμει των άρθρων 31 και 32 του περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμου, κατά την 85

η
 Συνεδρία στις 02.02.2012, αφού εξέτασε το σύνολο των γεγονότων, τα οποία 

σχετίζονται με την πολεοδομική αίτηση ΛΑΡ/088/2009 και την εν λόγω Ιεραρχική Προσφυγή, ενεργώντας 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 31 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, αποφάσισε ομόφωνα 
όπως, πριν τη λήψη απόφασης, ζητήσει την υποβολή των απόψεων του Έπαρχου Λάρνακας και του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Τόχνης, αναφορικά με την προτεινόμενη ανάπτυξη. 

3. Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης και κατόπιν υποβολής των σχετικών απόψεων του Έπαρχου 
Λάρνακας και του Κοινοτικού Συμβουλίου Τόχνης, η αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, κατά την 86

η
 Συνεδρία στις 

21.05.2012, ενεργώντας σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 31 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νόμου, προχώρησε σε εξέταση των πραγματικών και νομικών γεγονότων, τα οποία σχετίζονταν με την 
υποβληθείσα αίτηση (με αρ. ΛΑΡ/0088/2009), την απόφαση και τα επιχειρήματα της Πολεοδομικής Αρχής, τις 
απόψεις/εισηγήσεις της Αν. Διευθύντριας Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Έπαρχου Λάρνακας και 
των Κοινοτικών Συμβουλίων Τόχνης και Ζυγίου, καθώς και τους λόγους που επικαλέστηκαν οι αιτητές για 
υποστήριξη της Ιεραρχικής Προσφυγής, και αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί την Ιεραρχική Προσφυγή, και 
εξουσιοδοτήσει την Πολεοδομική Αρχή να επανεξετάσει την εν λόγω πολεοδομική αίτηση, με βάση τις πρόνοιες 
της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, και να προχωρήσει σε χορήγηση της αιτηθείσας πολεοδομικής 
άδειας με κατάλληλους όρους. 

4. Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι τόσο ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, όσο και ο Έπαρχος Λάρνακας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Τόχνης, εξέφρασαν θετικές απόψεις και 
υποστήριξαν την αποδοχή της εν λόγω Ιεραρχικής Προσφυγής. 

 Θετικές απόψεις, προς υποστήριξη και αποδοχή της Προσφυγής, εκφράσθηκαν επίσης από την 
Πολεοδομική Αρχή, καθώς όπως διαφάνηκε και από τη σχετική της Έκθεση, τα δεδομένα στα οποία 
στηρίχθηκε η αρχική της απόφαση είχαν, κατά το στάδιο εξέτασης της Ιεραρχικής Προσφυγής, διαφοροποιηθεί 
και υπό τα νέα δεδομένα θα μπορούσε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολεοδομική άδεια, υπό όρους. 

5. Θετικές απόψεις αναφορικά με την προτεινόμενη ανάπτυξη, εκφράσθηκαν επίσης και από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Ζυγίου, το οποίο γειτνιάζει με την προτεινόμενη ανάπτυξη. Σημειώνεται επίσης ότι οι θετικές, ως 
προς την εξουσιοδότηση της ανάπτυξης, απόψεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζυγίου, παρά το ότι δεν είχαν 
ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια εξέτασης της εν λόγω Ιεραρχικής Προσφυγής, ενίσχυσαν 
τις θέσεις του Έπαρχου Λάρνακας και του Κοινοτικού Συμβουλίου Τόχνης, υπέρ της προτεινόμενης ανάπτυξης. 

6. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι, στα πλαίσια αξιολόγησης της εν λόγω Ιεραρχικής Προσφυγής, η 
Υπουργική Επιτροπή έλαβε υπόψη και τις παραστάσεις/ενστάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν από το Κίνημα 
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Καλαβασού και κατοίκους της περιοχής Τόχνης-Ζυγίου, κατά της προτεινόμενης 
ανάπτυξης. 

7. Περαιτέρω αναφέρεται ότι, η Πολεοδομική Αρχή, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, προχώρησε στη χορήγηση της πολεοδομικής Άδειας με αρ. ΛΑ/0088/2009, για ανέγερση 
πρατηρίου πετρελαιοειδών, με όρους, στις 26.03.2013.» 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.504, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας, με αριθμό φακέλου Ερ. 23.06.010.02.504 και ημερομηνία 13 Μαρτίου 
2013 και θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι το κονδύλι για Αγορά Υπηρεσιών, δεν αφορά έκτακτες εργασίες 
σε Τμήματα και Υπηρεσίες αλλά κάλυψη εξειδικευμένων υπηρεσιών για τις οποίες δεν υπάρχει τεχνογνωσία 
στη δημόσια υπηρεσία. 

 Σχετική είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό 1372 και ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 
2008, στην οποία αναφέρεται ότι οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών καλύπτονται από τις διατάξεις του περί 
Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και 
Συναφή θέματα Νόμου του 2006 [Ν12(Ι)/2006] και τους σχετικούς κανονισμούς. Ο σκοπός και το πνεύμα της 
Νομοθεσίας αυτής είναι η εξασφάλιση/αγορά υπηρεσιών περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε ειδικές 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της φύσης της παρεχόμενης εργασίας, δεν δημιουργείται 
δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου. 

 Ως εκ τούτου, οι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό κάτω από το υπό αναφορά 
Άρθρο προορίζονται για άλλες δαπάνες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις 
για τις οποίες ήδη έχουν υπογραφεί συμβόλαια.» 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013 του Υπουργού Άμυνας κ. Φώτη Φωτίου στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.010.02.514, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου 

κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 
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 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Δε θα μπούμε σήμερα στο Κεφάλαιο Τέταρτο. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για την ερχόμενη Τρίτη, 30 Απριλίου 2012, στις 10.00 π.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 (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 της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.020-2013). 

 5.  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.078-2013). 

 6.  Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2013.  
(Αρ. Φακ. 23.01.054.081-2013). 

 7.  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.082-2013). 

 8.  Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.080-2013). 

 9.  Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.083-2013). 

 10.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.079-2013). 

 11.  Ο περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.085-2013). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ---------------------- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:   ---------------------- 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  5.55 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

Αδάμου Αδάμος Μαυρονικόλα Ρούλα 

Αντωνίου Αντώνης  Μέσης Χρίστος 
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Βότσης Άγγελος Μισός Αριστοτέλης 

Γαβριήλ Γιαννάκης Νεοφύτου Αβέρωφ 

Γεωργίου Γεώργιος Νουρής Νίκος 

Γεωργίου Γιώργος Παπαγεωργίου Πάμπος  

Δαμιανού Άριστος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Δίπλαρος Ευθύμιος Περδίκης Γιώργος 

Ευαγόρου Σταύρος Προδρόμου Πρόδρομος 

Ζαχαρίου Ζαχαρίας Προκοπίου Γεώργιος 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας Σαρίκας Φειδίας 

Κατσουρίδης Νίκος Σταυριανός Πανίκκος 

Καυκαλιάς Αντρέας  Συλλούρης Δημήτρης 

Κουκουμά Κούτρα Σκεύη Τάσου Γεώργιος 

Κουλίας Ζαχαρίας Τζιοβάνης Χριστάκης 

Κυριακού Μαρία Τορναρίτης Νίκος 

Κωνσταντίνου Νεόφυτος Φακοντής Αντρέας 

Κώστα Κώστας Φυττής Σοφοκλής 

Λαμάρης Γιάννος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Μαππουρίδης Ρίκκος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Μαυρίδης Μάριος Χριστοφόρου Λευτέρης 

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Χατζηρούσος Αντώνης 

Μαντοβάνη Μπενίτο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, καθώς και στη 
συμπλήρωση είκοσι επτά χρόνων από το τραγικό ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και 
στους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας. 

2. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2013 Νόμος του 
2012», συζήτηση (Μ. Μαυρίδης, Π. Παπαγεωργίου, Γ. Βαρνάβα, Π. Σταυριανός, Δ. Συλλούρης, Ν. 
Παπαδόπουλος, Α. Νεοφύτου) και ψήφισή του σε νόμο. 

3. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2013 
Νόμος του 2013», συζήτηση (Μ. Μαυρίδης, Π. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδόπουλος, Α. Νεοφύτου, Ν. 
Κατσουρίδης) και ψήφισή του σε νόμο. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής 
Βιομηχανίας του 2013 Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 
2013 Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2013 Νόμος του 2013» και 
ψήφισή του σε νόμο. 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2013 
Νόμος του 2013», παρατηρήσεις του κ. Γεώργιου Τάσου και ψήφισή του σε νόμο. 

8. Έκθεση για τα νομοσχέδια «O περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2013 Νόμος 
του 2013» και «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2013 
Νόμος του 2013», συζήτηση (Μ. Μαυρίδης, Π. Παπαγεωργίου, Α. Νεοφύτου, Ν. Κατσουρίδης, Ν. 
Παπαδόπουλος) και ψήφισή τους σε νόμους. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2013 
Νόμος του 2013», παρατηρήσεις του κ. Πρόδρομου Προδρόμου και του Προέδρου και ψήφισή του σε 
νόμο. 
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10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2013 Νόμος 
του 2013», παρατηρήσεις του κ. Πρόδρομου Προδρόμου και ψήφισή του σε νόμο. 

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

12. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2013 
Νόμος του 2013», παρατηρήσεις του κ. Ζαχαρία Κουλία και ψήφισή του σε νόμο. 

13. Εισήγηση του κ. Σοφοκλή Φυττή για αναβολή της πρότασης νόμου «Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης 
Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», συζήτηση (Κ. Χατζηγιάννης, Γ. Λαμάρης, Α. 
Θεμιστοκλέους, Σ. Φυττής) και απόφαση για αναβολή της. 

14. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2013» και έγκρισή τους με τον τίτλο «Ο περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2013». 

15. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

16. Ερωτήσεις βουλευτών: 

17. Η ενδεχόμενη καθυστέρηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης στο Δασούδι του 
ΚΟΤ στη Γερμασόγεια - Τα επενδυτικά δάνεια του προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς και οι ζημιές για 
τους Κυπρίους ανεξασφάλιστους καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας - Καταγγελία για διάκριση λόγω φύλου 
στις προσλήψεις εικονοληπτών στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Προοπτικές για την καλλιέργεια 
σουσαμιού στην Κύπρο - Λειτουργία κρατικής φάρμας αγελάδων - Ο σκοπός και η λειτουργία της 
ελεύθερης ζώνης εμπορίου - Καταχρηστική χορήγηση του επιδόματος για προσέλκυση καθηγητών με 
ερευνητικό έργο παγκόσμιας εμβέλειας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Καταγγελίες για παράνομη 
λειτουργία πρατηρίου πετρελαιοειδών στο Δάσος Άχνας - Διορισμοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ειδικών συμβούλων - Το ύψος δανεισμού της κυβέρνησης από τη Λαϊκή Τράπεζα στη διάρκεια του 2012 
μέχρι και το Μάρτιο του 2013 - Αιτήματα και εισηγήσεις της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων και 
Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων. 

18. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Αναβάθμιση του οδικού δικτύου Αγίων Βαβατσινιάς-Μαχαιρά και κατασκευή του δρόμου Βαβατσινιάς-
Μελίνης - Αποφυγή πληρωμής ρεύματος και τελών από Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους στην 
Πύλα (εμπιστευτική απάντηση) - Νομοθετική ρύθμιση της τοποθέτησης επικίνδυνων υλικών σε ζωτικής 
σημασίας εγκαταστάσεις - Επηρεασμός προστατευόμενων περιοχών “Natura 2000” από αναπτύξεις 
γηπέδων γκολφ - Παραχώρηση κρατικής γης για επέκταση του Junior School και ανησυχίες κατοίκων 
της περιοχής - Το ενδεχόμενο της συμμετοχής της Κύπρου στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καθυστέρηση στη στελέχωση των τεσσάρων σταθμών ασθενοφόρων με 
εκπαιδευμένους διασώστες - Οι εκκρεμούσες αιτήσεις στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης 
Αποβλήτων και η ρύθμιση της διαχείρισης των τηγανελαίων - Δηλητηρίαση γάτων στις Κεντρικές 
Φυλακές - Παράνομες χωματουργικές εργασίες και ανάγκη αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας - Η 
προκήρυξη διεθνών προσφορών για παγκόσμια διανομή του RIKSAT - Αίτημα για παροχή ασφαλιστικής 
κάλυψης και άδειας ασθενείας στους εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας σε περίπτωση ατυχήματος - 
Θωράκιση τάξεων δημοτικών σχολείων με φύλλα αλουμινίου και ψυχολογία των μαθητών - Οι λόγοι 
απόρριψης από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή ιεραρχικής προσφυγής για ανέγερση πρατηρίου 
πετρελαιοειδών στην Τόχνη - Αίτημα για εργοδότηση απολυθέντων εποχιακών υπαλλήλων υπό νέο 
εργασιακό καθεστώς - Θέματα ασφάλειας της Δημοκρατίας (εμπιστευτική απάντηση). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τιμή:  €3,50 


