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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ B΄ 

Συνεδρίαση 16ης Μαΐου 2013 

Ώρα έναρξης: 4.23  μ.μ. 

Αρ. 32 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Γ. ΟΜΗΡΟΥ) 

 Καλό απόγευμα. 

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Ο ελληνισμός στρέφει το βλέμμα του αυτές τις μέρες περίπου εκατό χρόνια πίσω, στην περίοδο 1916-
1923, στη βορειοανατολική Μικρά Ασία και τον από αρχαιοτάτων χρόνων ελληνικό Πόντο, για να θυμηθεί 
ακόμα ένα έγκλημα της Τουρκίας κατά της ανθρωπότητας, τη γενοκτονία των Ποντίων.  Το 1994, με εισήγηση 
του τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδας αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη 
γενοκτονία και κήρυξε τη 19

η
 Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό 

Πόντο.  

 Οι Έλληνες του Πόντου υπέστησαν κάθε μορφής τουρκική βαρβαρότητα: δολοφονίες, εξορίες, βιασμούς, 
βασανιστήρια, εγκλεισμό σε στρατόπεδα θανάτου και πορείες εξάντλησης μέσα στην έρημο.  Το τραγικό 
αποτέλεσμα ήταν η εξολόθρευση πέραν των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου από τους 
αιμοσταγείς Νεοτούρκους του Μουσταφά Κεμάλ και τις συμμορίες που τον ακολουθούσαν.  Με την ποντιακή 
γενοκτονία έσβησε σχεδόν ολοκληρωτικά μια πανάρχαια κοιτίδα του ελληνισμού, καθώς πολλοί Πόντιοι, για να 
σωθούν, κατέφυγαν σε παρακείμενες περιοχές που ανήκαν στην τότε Σοβιετική Ένωση, αλλά και στη 
μητροπολιτική Ελλάδα. 

 Η οργανωμένη αυτή προσπάθεια εξολόθρευσής τους αποτελούσε ακόμα μια έκφανση της πάγιας 
πολιτικής του Κεμαλισμού για εθνοκάθαρση και βίαιο επεκτατισμό της νέας Τουρκίας, πολιτική η οποία 
παραμένει αναλλοίωτη μέχρι και σήμερα και της οποίας τις συνέπειες υφίσταται και η δική μας πατρίδα. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Στη μνήμη των θυμάτων της ποντιακής γενοκτονίας σας καλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

Αιώνια τους η μνήμη. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να σας 
ενημερώσω ότι η Επιτροπή Επιλογής, μετά από συνεδρία της, ανακοινώνει,  έπειτα από εισήγηση της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τις ακόλουθες αλλαγές:  Στην Επιτροπή Επιλογής, 
στην Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής και στην Ειδική Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες τον κ. Σωτήρη Σαμψών αντικαθιστά ο κ. Νίκος Τορναρίτης.  Στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ο κ. Γεώργιος Τάσου ορίζεται πρόεδρος στη θέση του κ. Νίκου Τορναρίτη, 
ο οποίος αποχωρεί από την επιτροπή και έχει οριστεί από τον Δημοκρατικό Συναγερμό ως κοινοβουλευτικός 
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εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του.  Αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας ορίζεται ο κ. 
Ανδρέας Θεμιστοκλέους και ο κ. Ευθύμιος Δίπλαρος παραμένει μέλος της επιτροπής. 

Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι διορίζω τον κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη ως γραμματέα του 
σώματος, ο οποίος ανήλθε στα υψηλά δώματα της κοινοβουλευτικής εξουσίας από σήμερα! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κοντά σας, κύριε Πρόεδρε! 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

(Αστειευόμενος) 

 Επιτρέπεται να χειροκροτήσουμε, δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Επιτρέπεται, επιτρέπεται! 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και 
εγγράφων, επειδή υπάρχουν δύο νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν σήμερα και για τα οποία υπάρχει 
εισήγηση να κηρυχθούν ως επείγοντα και να ψηφιστούν σήμερα.  Τα νομοσχέδια τιτλοφορούνται «Ο περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» και «Ο περί 
Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013».  Εάν δεν υπάρχει οιαδήποτε ένσταση, τα 
νομοσχέδια αυτά κηρύσσονται ως επείγοντα, παραπέμπονται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή με την 
παράκληση να συνέλθει, για να τα μελετήσει και να ετοιμάσει τις σχετικές εκθέσεις. 

 Τα υπόλοιπα 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 Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.090-2013). 

Εσωτερικών   Εσωτερικών 

2.  Ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν 
Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων 
Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.091-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

3.  Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού 
Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.092-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

4.  Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη 
Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.093-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

5.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού του 2013 Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.096-2013). 

Παιδείας και Πολιτισμού  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

6.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.097-2013). 

Εσωτερικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

7.  Ο περί Παιδιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.098-2013). 

Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

8.  Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.099-2013). 

Οικονομικών  Παιδείας  

9.  Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Εμπορίου, Βιομηχανίας Εμπορίου και 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.100-2013). 

και Τουρισμού  Βιομηχανίας  

10.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2013 Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.101-2013). 

Εσωτερικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

11.  Ο περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.102-2013). 

Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού  

Εμπορίου και 
Βιομηχανίας  

12.  Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας, Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.103-2013). 

Γενικό Λογιστή  
εκ μέρους του Υπουργού 
Οικονομικών  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

13.  Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.023-2013). 

Οικονομικών  Παιδείας  

14.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
(Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.024-2013). 

Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων   

Περιβάλλοντος   

15.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Πτητική 
Καταλληλότητα και Πτητικό Επίδομα Ιπτάμενου 
Προσωπικού) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.025-2013). 

Άμυνας Άμυνας 

16.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από 
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.026-2013). 

Εσωτερικών Περιβάλλοντος 

17.  Δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2012 σύμφωνα 
με το άρθρο 81(2) του συντάγματος. 
(Αρ. Φακ. 13.06.001). 

Οικονομικών  Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου 
Δημόσιων Δαπανών 

18.  Ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Εποπτείας 
Συνεργατικών Εταιρειών για το έτος 2011 σύμφωνα 
με το άρθρο 20(2) των περί Συνεργατικών 
Εταιρειών Νόμων του 1985 μέχρι (αρ.1) του 2013. 
(Αρ. Φακ. 17.01.003). 

Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού  

Εμπορίου και 
Βιομηχανίας  

19.  Έκθεση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί 
Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (Ν. αρ. 74 του 
1988), ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013. 
(Αρ. Φακ. 06.03.003.001). 

Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού  

Εμπορίου και 
Βιομηχανίας  

20.  Ετήσια έκθεση και λογαριασμοί χρήσεως του 
Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το 
έτος 2011. 
(Αρ. Φακ. 10.01.001.016). 

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

21.  Έκθεση για τα έτη 2008-2011 αναφορικά με την 
εφαρμογή του περί της Καταπολέμησης της 
Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και 
της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του άρθρου 47(3) του περί της 
Καταπολέμησης της Εμπορίας και της 
Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας 
των Θυμάτων Νόμου του 2007 [Ν.87(Ι)/2007]. 

Εσωτερικών  Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών 
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(Αρ. Φακ. 11.27.001).  

Προτάσεις νόμου Κατατέθηκαν από Παραπέμπονται 
στις επιτροπές 

1. Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 
Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.036-2013). 

Αβέρωφ Νεοφύτου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού 
Συναγερμού  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

2. Ο περί Αναστολής της Λειτουργίας της Ιατρικής 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.037-2013). 

Ανδρέα Θεμιστοκλέους  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού 
Συναγερμού  

Παιδείας  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Τώρα θα προχωρήσουμε στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  
Θα παρακαλούσα για τα θέματα στα οποία υπάρχει ομοφωνία να μη διαβάζεται η έκθεση. 

 Το υπ’ αριθμόν 1 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2012».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο  «Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012» 
Παρόντες: 

 Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
 Νομικών:                Εμπορίου και Βιομηχανίας:  

 Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος 

 Ρίκκος Μαππουρίδης Ζαχαρίας Ζαχαρίου 

 Γεώργιος Γεωργίου Ανδρέας Μιχαηλίδης 

 Άριστος Δαμιανού Κώστας Κώστα 

 Νικόλας Παπαδόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος 

 Αντώνης Αντωνίου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας 
μελέτησαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 
2013.  Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του ίδιου 
υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του 
Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της ΟΕΒ, 
του ΚΕΒΕ και της ΠΕΟ. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής 
Πίστης Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2011/90/ΕΕ της Επιτροπής της 14

ης
 Νοεμβρίου 2011 

για την τροποποίηση του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με το οποίο προβλέπονται πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισμό του 
συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (ΣΕΠΕ).  

 Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση περιλαμβάνει λεκτικές, διευκρινιστικές, καθώς και πιο 
αναλυτικές διορθώσεις που αφορούν τον υπολογισμό του ΣΕΠΕ σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτές 
περιλαμβάνονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ της υφιστάμενης νομοθεσίας, οι οποίες κρίθηκαν 
αναγκαίες λόγω της υποχρέωσης εναρμόνισης του εθνικού δικαίου των κρατών μελών με τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 2011/90/ΕΕ.  Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αυτές στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες οι πιστωτικοί φορείς και οι μεσίτες 
πιστώσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισμό του ΣΕΠΕ, τα οποία 
υποχρεούνται να κοινοποιούν στους καταναλωτές πριν από και κατά τη σύναψη της σύμβασης της πίστωσης. 
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών, δεν υπάρχουν γενικότερες 
οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου και δεν αναμένεται 
να υπάρξει οποιοδήποτε μακροχρόνιο επιπρόσθετο οικονομικό κόστος από την εφαρμογή του. 

 Με βάση τα ίδια στοιχεία, η προθεσμία που έχει τεθεί για την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο είναι η 31

η
 Δεκεμβρίου 2012, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1

η
 Ιανουαρίου 2013.  

Σημειώνεται όμως ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 6 Δεκεμβρίου 2012 και στο 
διάστημα αμέσως μετά την κατάθεσή του δεν παρείχετο χρόνος για την προώθησή του λόγω της μελέτης και 
της ψήφισης από τη Βουλή δέσμης νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της 
υιοθέτησης δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης και στη συνέχεια λόγω της διακοπής των εργασιών της 
Βουλής για τις εορτές των Χριστουγέννων, καθώς και για τις προεδρικές εκλογές.  Σχετικά με το ζήτημα αυτό, ο 
εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε τις δύο επιτροπές ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει προειδοποιητική επιστολή για την πρόθεσή της να λάβει μέτρα εναντίον 
της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της μη έγκαιρης υιοθέτησης της εν λόγω Οδηγίας.  Περαιτέρω, ο ίδιος 
επισήμανε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας απάντησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το υπό συζήτηση 
νομοσχέδιο είναι ήδη ενώπιον της Βουλής και προωθείται το συντομότερο δυνατό για ψήφιση. 

 Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου τέθηκε από εκπροσώπους κάποιων από τους φορείς που 
παρευρέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών το ζήτημα ότι ο υπό αναφορά νόμος χρήζει τροποποιήσεων σε 
επιμέρους διατάξεις του, ωστόσο όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών δήλωσαν ότι 
συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού 
προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής 
Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Μη υπαρχόντων ομιλητών, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος III του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση αυτών των άρθρων; 

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

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα από τον αριθμό 2 μέχρι τον αριθμό 18 αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία.   

 Ερχόμαστε τώρα στα θέματα που έχουμε κηρύξει ως επείγοντα. 

 Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 
και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου 
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 Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής: 

 Γιώργος Γεωργίου Κυριάκος Χατζηγιάννης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο 
κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.   

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, το 
οποίο είχε ήδη σταλεί στη Βουλή, σε χθεσινή της συνεδρία, πριν από την τυπική κατάθεσή του στο σώμα, για 
σκοπούς έγκαιρης προετοιμασίας της. 

 Στη χθεσινή συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  
Το Ανώτατο Δικαστήριο, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 28 του περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου [Νόμος αριθμός 17(I) του 2013], ώστε, όσον αφορά τις εκκρεμούσες 
διαδικασίες κατά το χρόνο λήψης μέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικό ίδρυμα είτε πριν είτε μετά την έκδοση 
δικαστικής απόφασης, να μην είναι αναγκαία η καταχώριση αίτησης τροποποίησης των αγωγών, καθόσον 
αφορά τους διαδίκους, αλλά αυτό να γίνεται με απλή καταχώριση ειδοποίησης στο οικείο Πρωτοκολλητείο ή 
στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο, ανάλογα με την περίπτωση. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το άρθρο 28 του πιο πάνω νόμου προνοεί ότι οποιαδήποτε αγωγή, 
διαιτησία ή άλλη διαδικασία εκκρεμεί κατά το χρόνο μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή 
υποχρεώσεων από ή εναντίον ή προς όφελος ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση δεν τερματίζεται ούτε 
διακόπτεται ούτε επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά συνεχίζεται ή εκτελείται από ή εναντίον του 
αποκτώντος προσώπου ή της ενδιάμεσης τράπεζας ή της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, 
ανάλογα με την περίπτωση. 

 Όπως ανέφερε στην επιτροπή η ίδια εκπρόσωπος, η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στην 
αποφυγή καταχώρισης μεγάλου όγκου αιτήσεων, καθώς και υψηλού κόστους σε δικηγορικά έξοδα που θα 
επιβαρύνουν αχρείαστα τα δικαστήρια και τα πιστωτικά ιδρύματα, αντίστοιχα, γι’ αυτό και το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επισήμανε την ανάγκη όπως το υπό αναφορά νομοσχέδιο κηρυχθεί επείγον 
και ψηφιστεί αυθημερόν. 

 Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου τάχθηκε εναντίον της προτεινόμενης ρύθμισης, εκφράζοντας καταρχήν την άποψη ότι κανένας δεν 
έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει με νόμο σε ιδιωτικές συμφωνίες.  Περαιτέρω, ο ίδιος ανέφερε ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 163 του συντάγματος, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει διαδικαστικό κανονισμό με σκοπό τη ρύθμιση της 
ενώπιόν του διαδικασίας, καθώς και της διαδικασίας ενώπιον οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου, γι’ αυτό και 
τόνισε ότι μετά την καταχώριση μιας αγωγής στο δικαστήριο οποιαδήποτε τροποποίηση αφορά τα δικόγραφα 
μπορεί να γίνει μόνο από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο και όχι με νόμο. 

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για το ζήτημα αυτό δήλωσε στην 
επιτροπή ότι, δεδομένου ότι το άρθρο 28 της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εξυγίανση προβλέπει τη 
συνέχιση της διαδικασίας που εκκρεμεί είτε από το αποκτών πρόσωπο είτε από την ενδιάμεση τράπεζα είτε 
από την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και δεδομένου ότι η τροποποίηση που προτείνεται με το 
υπό συζήτηση νομοσχέδιο είναι εφαρμοστική των προνοιών του εν λόγω άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση 
των προνοιών του μπορεί να προταχθεί ως νομικό σημείο κατά τη δικαστική διαδικασία.  

 Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πιο πάνω θέσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, 
επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

(Τη συνεδρίαση διακόπτει ήχος κινητού τηλεφώνου.) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Παρακαλώ τα κινητά να απενεργοποιηθούν εντός της αίθουσας! 

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Πρέπει να ξέρεις! 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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 Παρακαλώ!  

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 (Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως…  

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, βάλτε μια αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο, με αποχή του κ. Γιώργου Περδίκη των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. 

 Το δεύτερο επείγον θέμα είναι «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης 

 Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα  

 Γιάννος Λαμάρης Μη μέλη της επιτροπής: 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Ευαγόρου   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε αυθημερόν το υπό αναφορά 
νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.    

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, το 
οποίο είχε ήδη σταλεί στη Βουλή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2013, πριν από την 
τυπική κατάθεσή του στο σώμα, για σκοπούς έγκαιρης προετοιμασίας της.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπηρεσίας 
Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, της Συνεργατικής 
Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας. Ο Σύνδεσμος 
Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη 
συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών βασικού νόμου, έτσι 
ώστε: 

1. να δημιουργηθεί μετοχικό κεφάλαιο στις συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες (ΣΠΕ) και κατ’ επέκταση να 
μετατραπεί η απεριόριστη ευθύνη των μελών των εν λόγω εταιρειών σε περιορισμένη διά μετοχών, για 
σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής της βάσης, 
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2. να παρέχεται η δυνατότητα και στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα (ΣΠΙ), πέραν της Συνεργατικής 
Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, να εκδίδουν μετοχές τάξης Β΄,  

3. να παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς, υπό προϋποθέσεις, από τις συνεργατικές εταιρείες και των 
μετοχών τάξης Α΄ πέραν των μετοχών τάξης Β΄. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού αναφέρθηκε στις βασικές 
πρόνοιες του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο αποσκοπεί στην υλοποίηση σχετικού όρου του 
μνημονίου, ο οποίος προνοεί ότι τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσπαθήσουν να 
αντλήσουν ιδιωτικά κεφάλαια, για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησής τους πριν από οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
κρατική ενίσχυσή τους. 

 Ο Έφορος Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι από τα συνολικά ενενήντα 
δύο ΣΠΙ που λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο τα τριάντα είναι ήδη εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και με τον 
προτεινόμενο νόμο θα μετατραπούν και τα υπόλοιπα εξήντα δύο από απεριορίστου ευθύνης σε περιορισμένης 
ευθύνης εταιρείες διά μετοχών.    

 Σύμφωνα με τα πρόσθετα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την προτεινόμενη 
νομοθεσία επιδιώκεται η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των ΣΠΕ με τη δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου. 
Ταυτόχρονα, με τη δημιουργία του μετοχικού κεφαλαίου μετατρέπεται η απεριόριστη ευθύνη των μελών των εν 
λόγω εταιρειών σε περιορισμένη ευθύνη διά μετοχών.  Παράλληλα, σύμφωνα με τα πιο πάνω, με τις 
τροποποιήσεις που προτείνονται για έκδοση μετοχών τάξης Β΄ από τα ΣΠΙ, πέραν της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας Λτδ, επιχειρείται η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των εν λόγω ιδρυμάτων. Επιπρόσθετα, 
σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις οι μετοχές τάξης Α΄ των συνεργατικών 
εταιρειών θα τοποθετούνται στην ίδια βάση με τις μετοχές τάξης Β΄, όσον αφορά τη δυνατότητα εξαγοράς υπό 
προϋποθέσεις. 

 Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τοποθετούμενη 
επί των προνοιών του νομοσχεδίου ανέφερε ότι το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
απασχόλησαν τα διαλαμβανόμενα στο νέο άρθρο 12Δ του νομοσχεδίου, το οποίο προστίθεται στο βασικό νόμο 
και το οποίο αφορά στη μετατροπή της απεριόριστης ευθύνης των μελών των υφιστάμενων εγγεγραμμένων 
εταιρειών σε περιορισμένη.  Συγκεκριμένα, ο προβληματισμός αφορούσε τη συνταγματικότητα της διά νόμου 
τροποποίησης κανονισμών συνεργατικών εταιρειών που είναι ιδιωτικού δικαίου.  Τελικά, όπως ανέφερε η ίδια, 
η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έδωσε το πράσινο φως για την κατάθεση στη Βουλή του εν λόγω 
νομοσχεδίου, αφού το θέμα της επεμβατικότητας του νομοθετικού σώματος στην ιδιωτική βούληση 
διασφαλίζεται με τα εδάφια (2) και (3) του ίδιου άρθρου.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εδάφιο (2) αυτού, η 
μετατροπή της ευθύνης από απεριόριστη σε περιορισμένη δεν επέρχεται αυτόματα διά νόμου, αλλά τίθεται σε 
ισχύ τριάντα μέρες μετά τη δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης του Εφόρου Εποπτείας Συνεργατικών 
Εταιρειών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οπότε και θα λάβουν γνώση άπαντες.  Περαιτέρω, 
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του ίδιου νέου άρθρου που προτείνεται, η πιο πάνω αναφερόμενη γνωστοποίηση 
περιλαμβάνει αναφορά στο ότι «παρέχεται στους δανειστές των εγγεγραμμένων εταιρειών το δικαίωμα, σε 
περίπτωση που οι απαιτήσεις τους δεν είναι άμεσα εξοφλητέες, να ζητήσουν, εάν το επιθυμούν, την εξόφληση, 
πριν την έναρξη της ισχύος της μετατροπής, των καθαρών απαιτήσεών τους χωρίς οποιαδήποτε προς τούτο 
έξοδα ή χρεώσεις ή περιορισμό του αναλογούντος τόκου ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου όρων 
που διέπουν τις απαιτήσεις τους, αλλά χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 28 και εν γένει των τυχόν 
ανταπαιτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων δεσμεύσεων, εκχωρήσεων ή άλλων συμβατικώς 
αναληφθεισών υποχρεώσεων προς όφελος των εγγεγραμμένων εταιρειών και γενικού δικαιώματος 
επίσχεσης.». 

 Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου. 

 Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβαν 
υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του 
σώματος κατά τη συζήτηση του θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 12Δ.  Άρθρο 3. 
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 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 31 αυτού.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 31Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων αυτών; 

 Μία αποχή. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με αποχή του κ. Περδίκη από το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και με θετική ψήφο από όλες τις 
υπόλοιπες πλευρές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία.   

 Το Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, έχει ήδη γίνει.   

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.548, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, στα πλαίσια της 
αποφυγής δημιουργίας νέων προβλημάτων με τις τράπεζες, εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός 
διαδικτυακού πίνακα στον οποίο θα καταγράφονται οι βασικοί δείκτες όλων των τραπεζών (π.χ. κεφάλαια, 
καταθέσεις, δάνεια κ.λπ.) σε ημερήσια βάση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.549, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η κατάσταση που παρουσιάζει το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού είναι 
τραγική. Συγκεκριμένα, ο πεζόδρομος στην περιοχή, την εποπτεία του οποίου έχει το κοινοτικό συμβούλιο του 
Αγίου Τύχωνα, κτίστηκε σχεδόν μέσα στη θάλασσα, για να μπορεί να κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης, με 
αποτέλεσμα να καταστραφεί και η παραλία. Όπως πληροφορούμαι, τα έργα επιδιόρθωσης των κακοτεχνιών 
στον πεζόδρομο κοστολογούνται στις €50.000 και, παρά το γεγονός ότι αυτό το ποσό φαντάζει σχετικά μικρό, 
αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο και δύσκολα θα εξευρεθεί. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό 
κόστος του έργου που βρίσκεται υπό την εποπτεία του κοινοτικού συμβουλίου του Αγίου Τύχωνα, πόσα 
χρήματα δαπανήθηκαν από το κράτος για το έργο αυτό, ποια είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή 
του έργου και ποια τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το αρμόδιο τμήμα, προκειμένου να προχωρήσουν τα 
έργα επιδιόρθωσης των κακοτεχνιών στον πεζόδρομο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.550, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Πανίκκου Σταυριανού 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω 
θέματα: 

1. Ποιος είναι ο αριθμός διαβητικών ασθενών που λόγω επιπλοκών έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό 
κάτω άκρου ή κάτω άκρων, καθώς και πόσοι εξ αυτών έχουν υποστεί επιπλοκές όρασης λόγω της 
ασθένειάς τους και ποιο το κόστος των επιπλοκών αυτών για το Υπουργείο Υγείας; 

Επίσης θα ήθελα να πληροφορηθεί το σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων ποια είναι τα στατιστικά 
δεδομένα άλλων χωρών, ποια τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Yγείας σε σχέση με την αντιμετώπιση 
των διαβητικών στην Κύπρο και ποια πρωτόκολλα εφαρμόζονται σε σχέση με τις οδηγίες από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO); 

2. Ποια η θέση του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τη θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο και προσέγγιση 
του διαβήτη και των επιπλοκών του; Να δοθούν και στατιστικά στοιχεία από Κύπρο και εξωτερικό. 
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3. Πόσοι διαβητικοί ασθενείς υπάρχουν στην Κύπρο κατά ηλικία και κατά επαρχία και, αν υπάρχουν, ποια 
τα στοιχεία για το εξωτερικό; 

4. Ποιος ο αριθμός των ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια και ποια τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις 
μεταμοσχεύσεις νεφρών, καθώς και το κόστος για το Υπουργείο Υγείας; Θα ήθελα αναλυτική ενημέρωση 
κατά επαρχία. 

5. Ποια τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τους νεφροπαθείς που χρήζουν αιμοδιάλυσης στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό κατά χώρα;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.551, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Πανίκκου Σταυριανού 

 «Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Τους τρόπους διακίνησης και χρήσης του αίματος από τις τράπεζες αίματος στα κρατικά και ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια, καθώς και αν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τη διαχείριση και τη διακίνηση 
αίματος και το οικονομικό κόστος. 

2. Υπάρχουν πρωτόκολλα, ποια είναι και πώς εφαρμόζονται σε σχέση με την εξοικονόμηση της χρήσης 
αίματος στις ιατρικές πράξεις; Επιπλέον, είναι το αρμόδιο υπουργείο ενήμερο για την ύπαρξη μελετών 
για την άσκηση της όσο το δυνατό αναίμακτης ιατρικής, υπάρχουν σχετικές οδηγίες από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας όσον αφορά το θέμα αυτό και, εάν ναι, υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή 
στα νοσηλευτήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα; Τέλος, με ποιο τρόπο ενημερώνονται οι ασθενείς 
και οι εμπλεκόμενοι φορείς για το θέμα; 

3. Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται στην περίπτωση ασθενών οι οποίοι δεν αποδέχονται την μετάγγιση 
έμμορφων συστατικών του αίματος για θρησκευτικούς λόγους;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.552, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι τρία χοιροστάσια και 
ο σταθμός επεξεργασίας αποβλήτων που λειτουργούν στην περιοχή “Οβγός” Παλαιομετόχου και 
Κοκκινοτριμιθιάς λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως 
πληροφορήθηκα, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα 
Περιβάλλοντος και έπαρχο Λευκωσίας) να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα είτε για συμμόρφωση είτε για 
αναστολή της λειτουργίας των παράνομων εγκαταστάσεων. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
έχουν λάβει οι αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση ή για αναστολή της λειτουργίας των παράνομων 
εγκαταστάσεων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.553, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

  «Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης συστάθηκε, με απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το ταμείο αυτό 
προικοδοτήθηκε με εισφορές διάφορων προσώπων και εταιρειών, με σκοπό τάχα τη στήριξη δυσπραγούντων 
πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σχετική απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας συστάθηκε το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, καθώς και τους 
όρους λειτουργίας του. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
κατάλογο των ατόμων και των σωματείων που έλαβαν βοήθεια από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης και τα 
σχετικά ποσά που δόθηκαν, καθώς και τον κατάλογο των ατόμων και των εταιρειών που έχουν συνεισφέρει 
στο ταμείο και τα ποσά που έχουν συνεισφέρει σ’ αυτό. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να 
πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το συγκεκριμένο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης 
εξακολουθεί να υφίσταται.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.554, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Σε απάντηση παλαιότερης ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.02.019 η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ενημερώθηκε, στις 18 Ιανουαρίου 2013, ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέλαβε την 
αρμοδιότητα της ρύθμισης της λειτουργίας των πρατηρίων πετρελαιοειδών και την έκδοση άδειας λειτουργίας, 
η οποία σήμερα, με βάση τους περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμους του 1968 έως 1999, 
εκδίδεται από τις οικοδομικές αρχές. Στα πλαίσια αυτά ετοιμάστηκε νομοσχέδιο με τίτλο “O περί της 
Λειτουργίας Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος του 2011”. Το νομοσχέδιο είχε τύχει νομοτεχνικού ελέγχου σε 
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μεγάλο βαθμό και εκκρεμούσε η διασαφήνιση ορισμένων λεπτομερειών σχετικά με την αποτελεσματική 
εφαρμογή του νόμου. 

 Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν 
διασαφηνιστεί οι τελικές λεπτομέρειες και πότε αναμένεται η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου ενώπιον της 
Βουλής των Αντιπροσώπων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.555, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το 
ενδεχόμενο επιχορήγησης θερμομονωτικών λύσεων (κουφώματα, αντικατάσταση παραθύρων, διπλά τζάμια 
κ.λπ.) σε ιδιώτες και εταιρείες στα πλαίσια μεταφοράς κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αστική και 
αγροτική ανάπτυξη.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.556, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τις 
ακαθάριστες απολαβές και τα ωφελήματα που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι, ανά βαθμίδα και κλίμακα, στην 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.557, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι η Αγγλική Σχολή Λευκωσίας έχει ανακοινώσει κάποιες αλλαγές στη διδασκαλία 
του μαθήματος των ελληνικών. Το μάθημα των νέων ελληνικών θα διδάσκεται μόνο στις μικρότερες τάξεις και 
όσον αφορά τα αρχαία ελληνικά, στην έκτη τάξη τα παιδιά θα επιλέγουν το μάθημα απλώς ως επιλεγόμενο 
μάθημα ‘Α’ Level και όχι ως μάθημα της μητρικής τους γλώσσας. Με την αλλαγή αυτή στην έβδομη τάξη τα 
παιδιά δε θα έχουν καμιά επαφή με τη μητρική τους γλώσσα, που είναι τα ελληνικά. Υπενθυμίζω ότι ο 
Υπουργός Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας έχει εντάξει την Αρχαία Ελληνική στις επτά γλώσσες που το κάθε 
δημοτικό σχολείο θα πρέπει να επιλέγει ως υποχρεωτικό μάθημα.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει για την ενίσχυση του μαθήματος των νέων ελληνικών και των αρχαίων ελληνικών στην 
Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, δεδομένης και της αντίδρασης των γονέων των μαθητών της σχολής.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.558, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι 
υποχρεωτική η ανακύκλωση των μαγνητικών ταινιών (VHS) και αν υπάρχει στην Κύπρο σύστημα παραλαβής 
και διαχείρισής τους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.559, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να συνεκτιμήσει τις περιόδους εργασίας των Κυπρίων εκπαιδευτικών 
που έχουν εργαστεί στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο να λάβει υπόψη της τις 
περιόδους εργασίας που έχουν συμπληρώσει οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα για τη θεμελίωση και τον 
υπολογισμό των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η Κύπρος 
έχει στη διάθεσή της προθεσμία δύο μηνών, για να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που θα λάβει για 
την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.560, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να 
προχωρήσει με την κατάθεση νομοσχεδίου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η κατάρτιση των εργαζομένων στην 
ξενοδοχειακή βιομηχανία με την απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί το 
επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών στην επισιτιστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ιδιαίτερα το 
προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον πελάτη, ξένο ή Κύπριο, πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, 
αλλά και να του προσφέρει την “ξακουστή” κυπριακή φιλοξενία, να έχει γνώση για την τοπική κουλτούρα, 
ιστορία και παράδοση και να γνωρίζει τη γεωγραφία της περιοχής, τα αρχαία και ιστορικά μνημεία κ.ο.κ.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.561, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο 
κατάργησης του θεσμού  του επάρχου Κερύνειας και κατά συνέπεια της διοικητικής συνταγματικής δομής που 
αφορά την επαρχία Κερύνειας.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο 
πάνω φήμες.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.562, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Σε απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε παλαιότερη 
ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.1103, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, αναφορικά με το παράνομο ψάρεμα 
καρχαριών, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ανέλαβε τη διερεύνηση των 
καταγγελιών για παράνομη αλιεία καρχαριών στην Κύπρο και, στην περίπτωση που αυτές στοιχειοθετούνταν, 
θα προχωρούσε σε αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και σε ποινικές διώξεις. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί 
η διερεύνηση των καταγγελιών για παράνομη αλιεία καρχαριών στην Κύπρο και ποια είναι τα αποτελέσματα 
της διερεύνησης αυτής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, στην περίπτωση που έχουν επιβεβαιωθεί οι καταγγελίες,  ποια  είναι τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί εναντίον των παρανομούντων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.563, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη  

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την 
πολιτική της κυβέρνησης για τη χρήση γενερικών φυτοφαρμάκων στη γεωργία. Αν η κυβερνητική πολιτική είναι 
θετική ως προς τη χρήση τους, παρακαλώ να μας ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για 
απεγκλωβισμό του γεωργικού τομέα από το σημερινό σύστημα, το οποίο επιβαρύνει το κόστος παραγωγής 
των γεωργών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.564, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του 
υπουργείου του σε σχέση με τις ενέργειες της εταιρείας ΟΣΥΠΑ σε βάρος δεκαεπτά οδηγών λεωφορείων, οι 
οποίοι είχαν κατέλθει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 σε αυθόρμητη στάση εργασίας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.565, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό παρουσιάζει σοβαρά στατικά προβλήματα. 
Πληροφορούμαι ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλα γήπεδα που δέχονται σχεδόν κάθε 
βδομάδα χιλιάδες οπαδούς, οι οποίοι χοροπηδούν επί των κερκίδων, και ο κίνδυνος κατάρρευσης των 
κερκίδων είναι ορατός. Εντούτοις, τα γήπεδα αυτά και ιδιαίτερα το Τσίρειο χρησιμοποιούνται για μεγάλες 
αθλητικές διοργανώσεις, όπως π.χ. ο Τελικός Κυπέλλου. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που 
επιτρέπεται ακόμα η χρήση των ακατάλληλων από στατική άποψη γηπέδων ποδοσφαίρου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.566, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι, προκειμένου να διεξαχθούν μια ποικιλία εργασιών που έχουν να κάνουν με τη 
διαχείριση πηγών φυσικού αερίου ή πετρελαίου από πλατφόρμες στη θάλασσα (offshore), αλλά και με τα έργα 
των αγωγών των λιμενικών εγκαταστάσεων κ.λπ, χρειάζεται η αξιοποίηση εξειδικευμένου τεχνικού 
προσωπικού σε συγκολλήσεις μετάλλων υψηλής ακρίβειας. Μάλιστα πολλές από αυτές τις εργασίες γίνονται 
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, άρα χρειάζεται προσωπικό που να είναι επαγγελματίες δύτες με ειδικές 
γνώσεις. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει έλλειψη τέτοιου προσωπικού στην Κύπρο, γι’ αυτό και συχνά στα ήδη υπό 
εξέλιξη έργα χρησιμοποιούνται ξένοι εργαζόμενοι. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για 
εκπαίδευση προσωπικού ως επαγγελματιών δυτών ή ως συγκολλητών μετάλλων υψηλής ακρίβειας με 
ειδικότητα στις υποθαλάσσιες συγκολλήσεις.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.567, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη  
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 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν 
προχωρήσει οι επιδιορθώσεις στο Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας και, εάν όχι, τους λόγους που αυτές 
καθυστερούν και το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.568, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Σύμφωνα με τον περί Παραλιών Νόμο (άρθρο 5Η) κάθε Επαρχιακή Επιτροπή Παραλιών είναι 
υποχρεωμένη να καθορίζει μία παραλία όπου δε θα ισχύει η πρόνοια του άρθρου 5Δ(ε) για απαγόρευση της 
παρουσίας ζώων και ιδιαίτερα σκύλων. Γνωρίζω ότι έχουν καθοριστεί ονομαστικά κάποιες παραλίες, έχω όμως 
γίνει λήπτης παραπόνων ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες και οι τουρίστες που επισκέφθηκαν αυτές τις 
παραλίες με τη συνοδεία των ζώων τους (κυρίως σκύλων) αντιμετώπισαν την απειλή για πρόστιμα από 
λειτουργούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως πληροφορούμαι δεν υπάρχει ούτε σήμανση ούτε οι απαραίτητες 
υποδομές για τη λειτουργία των παραλιών ζώων (σκύλων). 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη  Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση, η 
οποία έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου, σκοπεύει να επέμβει προς την κατεύθυνση της 
εφαρμογής αυτού, εννέα χρόνια μετά την ψήφιση της σχετικής τροποποίησης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.569, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Σύμφωνα με τον περί Παραλιών Νόμο [άρθρο 5Ζ (2)], πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
αναπήρων και των εμποδιζόμενων ατόμων στις παραλίες λουομένων. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η σχετική πρόνοια 
του νόμου εφαρμόζεται και σε ποιο βαθμό.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.570, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι στην κατεχόμενη Κύπρο λειτουργούν τράπεζες γερμανικών συμφερόντων 
μέσω των οποίων ήδη γίνεται προσπάθεια προσέλκυσης Κυπρίων καταθετών. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί 
οποιαδήποτε έρευνα για το τραπεζικό σύστημα των κατεχομένων, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, αν υπάρχει 
κίνδυνος εκμετάλλευσης της κρίσης των κυπριακών τραπεζών και ποιες είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.571, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι στο χώρο πρασίνου που βρίσκεται  στην οδό Ηλυσίων στον Άγιο Σπυρίδωνα 
Λεμεσού, εντός της βιομηχανικής περιοχής Λεμεσού, έχουν γίνει διάφορες παρανομίες. Τα εργοστάσια και τα 
μηχανουργεία που συνορεύουν με το χώρο πρασίνου τον χρησιμοποιούν για τους δικούς τους 
επαγγελματικούς σκοπούς και εργάζονται μέχρι αργά το βράδυ, ακόμα και σαββατοκύριακα. Λόγω του ότι η 
βιομηχανική περιοχή χωρίζεται από την οικιστική περιοχή μόνο από ένα δρόμο οι κάτοικοι υποφέρουν 
καθημερινά από το θόρυβο και τη δυσοσμία.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει, προκειμένου να παταχθεί αυτή η παρανομία.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.572, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου μού τέθηκε το θέμα της 
επικινδυνότητας της διαδρομής μέσα από το γνωστό φαράγγι του Άβακα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής σημασίας αξιοθέατο όπου πολλοί επισκέπτες θέλουν να περπατήσουν, όμως η 
επικινδυνότητα του μονοπατιού εξαιτίας των συχνών πτώσεων βράχων κάνει την επίσκεψη ιδιαιτέρως 
προβληματική.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
λαμβάνονται, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών στο μοναδικής φυσικής ομορφιάς για την 
Κύπρο φαράγγι του Άβακα στη χερσόνησο του Ακάμα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.573, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω γίνει παραλήπτης παραπόνων ότι, ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν αναπτύξει υποδομές οικολογικού 
τουρισμού γύρω από το βιότοπο των θαλάσσιων χελωνών στις βόρειες ακτές του νησιού, η Κυπριακή 
Δημοκρατία δεν έχει αξιοποιήσει τουριστικά τον παγκόσμιας σημασίας βιότοπο της Λάρας-Τοξεύτρας στον 
Ακάμα. Δεν υπάρχει ένα κέντρο πληροφόρησης για τις θαλάσσιες χελώνες στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα 



1822 

 

ούτε χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να πληροφορηθούν για τις χελώνες, να αποκτήσουν εμπειρίες και 
γνώσεις και να αγοράσουν κάποιο ενθύμιο ή βιβλίο. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που 
δεν υπάρχει ακόμα υποδομή για πληροφόρηση των επισκεπτών για το πρόγραμμα προστασίας των 
θαλάσσιων χελωνών στον Ακάμα και πότε προβλέπεται να υλοποιηθεί.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.574, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε, κατόπιν προσφυγής, ότι η διαδικασία 
διορισμού τριάντα τεσσάρων ακολούθων, οι οποίοι εισήχθησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2010, ήταν 
παράτυπη, αφού η εξεταστική επιτροπή συνήλθε χωρίς την έγκριση του τότε Υπουργού Εξωτερικών κ. Μάρκου 
Κυπριανού. Η λανθασμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε βγήκε στην επιφάνεια μετά από προσφυγή 
υποψηφίου ο οποίος δεν επιλέχθηκε. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να 
ακυρώσει το διορισμό των τριάντα τεσσάρων ακολούθων που προσλήφθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών με 
παράτυπη διαδικασία και να επαναπροκηρύξει τις συγκεκριμένες θέσεις.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.575, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Το κοινοτικό συμβούλιο Λυθροδόντα διαμαρτύρεται, γιατί το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
καθυστερεί τη διαδικασία επανεκτίμησης των περιουσιών, ούτως ώστε να πληρώνουν το αντίστοιχο ποσό ως 
τέλη στο οικείο συμβούλιο αποχετεύσεων. Επιπλέον, το κοινοτικό συμβούλιο πληρώνει σημαντικά ποσά για τη 
λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, αφού παρουσιάζεται σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, εφόσον σε 
βροχερές ημέρες αντί των 250 τόνων που δέχεται κανονικά το αποχετευτικό σύστημα συρρέουν 1 000 τόνοι 
ημερησίως. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με την κατασκευή δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης, 
αλλά το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δε φαίνεται να εισακούει τις αγωνιώδεις εκκλήσεις του συμβουλίου. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα γίνει 
επανεκτίμηση των αξιών των ακινήτων στην κοινότητα Λυθροδόντα και πότε προτίθεται να λύσει το πρόβλημα 
με τις κακοτεχνίες στο αποχετευτικό σύστημα Λυθροδόντα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.576, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι δύο τουλάχιστον δήμοι της ευρύτερης Λευκωσίας είχαν ανακοινώσει ότι δε θα 
επιτρέψουν τη συγκέντρωση ξύλων και το άναμμα φωτιάς (λαμπρατζιές) μέσα στα όρια της κατοικημένης 
περιοχής, καθότι αυτή η ενέργεια απαγορεύεται από το νόμο, γιατί είναι επικίνδυνη και προκαλεί οχληρία, όμως 
οι τοπικές αρχές διαμαρτύρονται ότι η αστυνομία δεν ανταποκρίνεται και δε συνεργάζεται στην προσπάθειά 
τους να εφαρμόσουν τη νομοθεσία. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπήρξε 
συνεργασία της αστυνομίας και των δημοτικών αρχών (π.χ. δήμος Έγκωμης, δήμος Αγλαντζιάς) στην πάταξη 
της παρανομίας των λαμπρατζιών μέσα στα δημοτικά όρια.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.577, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι πολύ σύντομα θα διεξαχθεί η επιβεβαιωτική γεώτρηση στο Τεμάχιο 12 της 
κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι θα επανέλθει και θα αρχίσει τη λειτουργία της η 
πλατφόρμα της Noble. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτή τη φορά επί 
της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια των εργασιών της θα ευρίσκεται οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος θα παρακολουθεί τις εργασίες και θα επιβλέπει ότι όλα 
βαίνουν σύμφωνα με το συμβόλαιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην τήρηση των όρων της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχει πρόνοια ή σχεδιασμός να παρακολουθούνται τα έργα από την 
επιτόπου παρουσία Κύπριου επιστήμονα, εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.578, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι οι εταιρείες “Noble”, ΕΝΙ και “Total”, που έχουν συμβληθεί με την Κυπριακή 
Δημοκρατία για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, έχουν δεσμευτεί βάσει συμβολαίου ότι θα 
προσφέρουν ένα ποσό για την εκπαίδευση Κυπρίων στα θέματα που αφορούν τη διαχείριση του φυσικού 
αερίου. Έχω την άποψη ότι είναι ευκαιρία και ανάγκη αυτή την εποχή της ανεργίας να αξιοποιηθούν αυτά τα 
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ποσά για εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση προσωπικού. Έτσι, θα δοθούν ευκαιρίες για απασχόληση σε άνεργο 
προσωπικό και θα προετοιμαστεί η χώρα κατάλληλα για το νέο ενεργειακό της ρόλο. 

 Παρακαλώ τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να ενημερώσει τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για τα συγκεκριμένα ποσά που είναι διατεθειμένες ή υποχρεωμένες οι εταιρείες να διαθέσουν 
για την εκπαίδευση Κυπρίων στον τομέα της διαχείρισης του φυσικού αερίου και πώς έχουν διατεθεί ή πώς 
προτίθεται το υπουργείο να διαθέσει αυτά τα ποσά.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.579, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι στον προϋπολογισμό του 2013 οι σχετικές πιστώσεις που αφορούν την 
παραχώρηση δενδρυλλίων από το Τμήμα Δασών σε οργανώσεις και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν 
εξαιρετικά μειωμένες και εξαντλήθηκαν σχετικά νωρίς (πριν ολοκληρωθεί ο Φεβρουάριος του 2013). Έχω την 
άποψη ότι τα μικρά αυτά ποσά που εξοικονομούνται δεν πρόκειται να σώσουν την κυπριακή οικονομία. 
Αντίθετα, η παραχώρηση  δενδρυλλίων αποτελεί μία ισχυρή στήριξη του κοινωνικού έργου που αποτελεί την 
απάντηση στην κρίση και στην απαξίωση. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να 
ζητήσει την αύξηση των σχετικών πιστώσεων για το 2014, ώστε να μην εγκαταλειφθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό έργο οργανώσεων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που ενισχύει το πράσινο και τη 
δασοκάλυψη στο νησί μας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.580, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Το 2013 η Παγκόσμια Μέρα Ξεναγού ήταν αφιερωμένη στον προσβάσιμο τουρισμό. Ως χώρα 
υστερούμε στον τομέα της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή εμποδιζόμενα άτομα και 
παρατηρούνται αρκετές αδυναμίες και ελλείψεις. Επιβάλλεται η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος σε 
θέματα προσβασιμότητας στις κατηγορίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις διαμονής και διακίνησης, καθώς και 
προσβασιμότητας σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Θα μπορούσαμε να πάρουμε παράδειγμα από 
άλλες χώρες για την ακολουθούμενη πολιτική σε θέματα προσβασιμότητας. Όπως πληροφορούμαι 
υπολογίζεται ότι πενήντα εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες προσβασιμότητας (ανάπηροι, ηλικιωμένοι 
κ.λπ.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακινούνται κάθε χρόνο για τουρισμό. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρηματοδοτεί προγράμματα ενίσχυσης των υποδομών προσβασιμότητας αυτών των ατόμων. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα 
λαμβάνονται για ανάπτυξη του ειδικού τουρισμού των αναπήρων ή εμποδιζόμενων ατόμων στην Κύπρο και 
ποιες είναι οι μέχρι σήμερα επιδόσεις του κυπριακού τουρισμού στο θέμα αυτό.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.581, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί για τις ανησυχίες του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Κύπρου για τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, υπό το κάλυμμα της προσπάθειας 
καταπολέμησης των πρακτικών φοροδιαφυγής, παράνομης επιδότησης και παραβίασης των κανόνων του 
υγιούς ανταγωνισμού, στοχεύει στην τοποθέτηση εμποδίων στην αγορά φωτοβολταϊκών κινεζικής παραγωγής. 
Αν εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες για την εισαγωγή κινεζικής κατασκευής φωτοβολταϊκών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, θα πληγεί η προσπάθεια της Κύπρου να καταστεί ηλεκτροπαραγωγός χώρα ηλιακής ενέργειας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας μελετά οποιαδήποτε διαβήματα προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή περιορισμών στην εισαγωγή φωτοβολταϊκών κινεζικής κατασκευής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.582, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί από επαγγελματίες δύτες για πρόταση επιχορηγημένης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης (υποβρύχιες εργασίες) στη Σικελία. Στη Σικελία υπάρχει σχολή  η οποία υπάγεται στην Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Επαγγελματικής Κατάδυσης (LDSA) και έχει τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών εκπαίδευσης 
για υποβρύχιες εργασίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα προγράμματα είναι επιχορηγημένα στην Ιταλία, 
ενώ σε αυτά μπορούν να ενταχθούν και Κύπριοι πολίτες, αν υποβληθεί επίσημη πρόταση από την Κυπριακή 
Δημοκρατία.  Δεδομένων και των εργασιών που πιθανόν να προκύψουν υποθαλάσσια με το φυσικό αέριο, μία 
τέτοια πρόταση δεν μπορεί να είναι παρά μόνο συμφέρουσα για την Κυπριακή Δημοκρατία.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το 
ενδεχόμενο επίσημης υποβολής πρότασης από την Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
στα προγράμματα αυτά μπορούν επιχορηγημένα να εντάσσονται και Κύπριοι πολίτες.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.583, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Κατά την καλοκαιρινή περίοδο χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν τη χερσόνησο του Ακάμα, 
δημιουργώντας πολλά προβλήματα. Πολλοί αδιαφορούν για την ανάγκη προστασίας των χελωνών και 
κατακλύζουν τις παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών. Κάθε χρόνο παρατηρείται συνωστισμός 
επισκεπτών στη Λάρα, ενώ σκάφη με προπέλες προσεγγίζουν την ακτή. Οι παραβιάσεις της νομοθεσίας είναι 
εμφανείς και συνεχείς. Από την άλλη, αρκετοί είναι όσοι κατασκηνώνουν παράνομα μέσα στη χερσόνησο του 
Ακάμα, αφήνοντας πίσω τους σκουπίδια και ακαθαρσίες. Είναι ολοφάνερο ότι πρέπει να αυξηθούν η επιτήρηση 
και ο έλεγχος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα μέτρο είναι η πρόσληψη εποχιακών δασικών υπαλλήλων, οι 
οποίοι με τη βοήθεια έμπειρων δασικών υπαλλήλων θα εκτελούν έργο παρκοφύλακα. Μπορεί ακόμη να 
μεταφερθεί προσωπικό και από άλλες υπηρεσίες (π.χ. το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την Επαρχιακή Διοίκηση ή 
και την Εθνική Φρουρά), για να επιτηρεί την περιοχή, ώστε να εφαρμόζεται η νομοθεσία επιβάλλοντας, εάν 
χρειάζεται, και πρόστιμο. 

 Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να εξετάσουν τις εισηγήσεις αυτές και να πληροφορήσουν τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθενται να τις υλοποιήσουν.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.584, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου έχει προτείνει τη δημιουργία 
μαθήματος για την ενεργειακή συνείδηση κατά το πρότυπο των προγραμμάτων ανάπτυξης της υδατικής 
συνείδησης, στο οποίο να περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης έχει 
εισηγηθεί την εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τους σπουδαστές/εκπαιδευόμενους τεχνικούς 
εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών στα Mεταλυκειακά Iνστιτούτα Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης 
και Kατάρτισης. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το 
ενδεχόμενο υλοποίησης των πιο πάνω εισηγήσεων του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.585, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κύπριοι ξεναγοί αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από ξένους ξεναγούς 
προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Ρωσία. Πολλές φορές γίνονται ξεναγήσεις από μη 
αδειούχα άτομα υπό το πρόσχημα της φιλικής εξυπηρέτησης. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται 
έλεγχοι για την πραγματοποίηση των ξεναγήσεων πάντα από αδειούχους και προσοντούχους ξεναγούς.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.586, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι, κατόπιν διαμαρτυριών από ομάδα μελών πολιτικού κόμματος, η αστυνομία 
αποφάσισε να τερματίσει την κοινή εκστρατεία πάταξης της λαθροθηρίας αμπελοπουλιών, που διεξήχθη φέτος 
με τη συνεργασία των λεγόμενων ακτιβιστών. Σημειώνεται ότι από τις 5 Απριλίου μέχρι τις 27 Απριλίου, όταν 
έγιναν τα γνωστά επεισόδια στο Παραλίμνι, η κοινή εκστρατεία αστυνομίας και ακτιβιστών οδήγησε στη 
σύλληψη 20 παγιδευτών και στην κατάσχεση 2 949 ξόβεργων παγίδευσης πουλιών, 42 δικτύων και 11 
ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα και χωρίς να σημειωθεί το 
παραμικρό περιστατικό. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξηγήσει τους λόγους του τερματισμού της κοινής εκστρατείας 
αστυνομίας και ακτιβιστών στις 27 Απριλίου και ποιες είναι οι επιδόσεις της αστυνομίας στο διάστημα από 27 
Απριλίου μέχρι 5 Μαΐου, όταν επρόκειτο να ολοκληρωθεί η εκστρατεία, στην πάταξη της λαθροθηρίας 
αμπελοπουλιών, δηλαδή πόσες συλλήψεις έγιναν και πόσα εργαλεία παράνομης παγίδευσης έχουν κατασχεθεί 
στο διάστημα αυτό.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.587, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι τόσο οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όσο και οι αερολιμενικοί θέτουν σοβαρά 
θέμα μείωσης των επιπέδων ασφάλειας εξαιτίας της ιδιαίτερης μείωσης των κονδυλίων στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μειώσεις αυτές δε θα επηρεάσουν τα επίπεδα 
ασφάλειας των πτήσεων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω στελέχωσης των τμημάτων της Πολιτικής 
Αεροπορίας.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.588, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα τροποποιήθηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2009 
για απαγόρευση της χρήσης νερού για γήπεδα γκολφ από κρατικά υδατικά έργα και ότι η νέα απόφαση, που 
αφορά συγκεκριμένη ανάπτυξη, η οποία λήφθηκε μετά από εισήγηση υπουργικής επιτροπής στην οποία 
μετείχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, προβλέπει κάλυψη των αναγκών σε νερό από το 
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού σε τιμές αφαλατωμένου νερού. 

 Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τα γήπεδα γκολφ, έπρεπε να προηγηθεί 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των υφιστάμενων γηπέδων γκολφ και το τουριστικό όφελος 
που αποκομίζεται, πριν να δοθούν νέες άδειες και χαλαρώσεις στις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που είχαν 
τεθεί. Η απόφαση που λήφθηκε δε βοηθά την τόνωση της ανάπτυξης (τα αποχετευτικά έργα έχουν ήδη γίνει), 
ενώ δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τη δεδηλωμένη πολιτική για επίτευξη των στόχων που έχουμε για διείσδυση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μας ισοζύγιο. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι σήμερα οι 
όροι για την υδροδότηση, άρδευση και ηλεκτροδότηση των οικισμών γηπέδων γκολφ, τι ισχύει για τις 
αναπτύξεις που έχουν υλοποιηθεί ή έχουν αδειοδοτηθεί και αν σκοπεύει να εκπονήσει μια ολοκληρωμένη 
μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της πολιτικής για τα γκολφ αντί της συνέχισης της μέχρι σήμερα 
προσέγγισης του κουτουρού.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.589, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί σε παραλία στην 
περιοχή Λάρας στον Ακάμα, αλλά και στην ίδια την παραλία της Λάρας. Όπως μου έχει καταγγελθεί, πρόσφατα 
η θάλασσα σε παραλία κοντά στην παραλία της Λάρας ήταν εξαιρετικά βρόμικη, στην επιφάνειά της επέπλεε 
λάδι και η παραλία ήταν γεμάτη με κάθε λογής σκουπίδια (πώματα, αποτσίγαρα, σχάρες, τενεκεδάκια). 
Παρόμοια κατάσταση επικρατούσε και στην παραλία της Λάρας. Θεωρώ την κατάσταση που επικρατεί στις 
παραλίες του Ακάμα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή απαράδεκτη, ιδιαίτερα σε περίοδο που η προβολή της 
χώρας μας στο εξωτερικό είναι ύψιστης σημασίας για την αύξηση του τουρισμού. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων  αν προτίθεται να 
λάβει οποιαδήποτε μέτρα τόσο για τον καθαρισμό των παραλιών στην περιοχή του Ακάμα όσο και για την επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως φύλαξη των παραλιών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.590, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη 
στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.432,  αναφορικά με την ετοιμασία εξειδικευμένης νομοθεσίας που θα 
ρυθμίσει πιο αποτελεσματικά την εμπορία και τη διάθεση ξυλείας και προϊόντων του ξύλου, πληροφορήθηκα 
ότι το Τμήμα Δασών ως η αρμόδια αρχή έχει ετοιμάσει μετά από διάλογο και δημόσια διαβούλευση με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας 
και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013”. Όπως πληροφορήθηκα, το εν λόγω νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική 
Υπηρεσία και μόλις ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση 
και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να 
ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία και να κατατεθεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.591, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής 
ενέργειας μεταξύ Ισραήλ και ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω Κύπρου και Ελλάδας. Η υλοποίηση αυτού του έργου 
σε συνδυασμό με τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να μας 
οδηγήσει σε εξ ολοκλήρου απεξάρτηση από τα εισαγόμενα συμβατικά καύσιμα και να λύσει οριστικά το θέμα 
της επάρκειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο με εγχώρια παραγωγή, ανοίγοντας έτσι νέους 
ορίζοντες για την εξαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκονται τα έργα για τοποθέτηση υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ισραήλ και 
ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω Κύπρου και Ελλάδας και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο αυτό.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.592, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Ο προϋπολογισμός για το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα σχολεία 
για το 2013 ανέρχεται στις €400.000, εκ των οποίων οι €340.000 είναι συγχρηματοδοτούμενες (50% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από την Κυπριακή Δημοκρατία) και οι €60.000, που αποτελούν το προβλεπόμενο 
κόστος των συνοδευτικών μέτρων του σχεδίου, χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχέδιο θα 
συνεχιστεί και τη νέα σχολική χρονιά, 2013-2014, αν έχει αξιολογηθεί το πρόγραμμα και ποια τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης αυτής, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που το πρόγραμμα συνεχιστεί 
και για τη νέα σχολική χρονιά, χρησιμοποίησης προϊόντων οικολογικής γεωργίας ή αποκλειστικά κυπριακών 
προϊόντων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.593, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί από ερασιτέχνες δύτες ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν παρατηρήσει ότι 
εξαφανίζονται τα μεγάλα ψάρια (ροφοί, βλάχοι και ασπρόβλαχοι) από το ναυάγιο “Ζηνοβία”, το οποίο, ως 
γνωστόν, είναι θαλάσσιο πάρκο και προστατεύεται. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κατά τη διάρκεια πρόσφατων 
καταδύσεων εντοπίστηκε βέλος ψαροντούφεκου στον πυθμένα της θάλασσας, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
στην περιοχή αυτή γίνεται παράνομη αλίευση. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει, προκειμένου να προστατευτεί ο θαλάσσιος πλούτος που πλαισιώνει το ναυάγιο “Ζηνοβία”. 
Παράλληλα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει 
οποιεσδήποτε συλλήψεις παρανομούντων και, εάν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί εναντίον τους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.594, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κύπριοι ξεναγοί πιέζονται από τουριστικά γραφεία να μην αναφέρονται στην 
τουρκική κατοχή. Περιήλθε μάλιστα στην αντίληψή μου ότι τέτοιες οδηγίες είχαν ξεναγοί και από κυβερνητικούς 
λειτουργούς υπεύθυνους για τη φιλοξενία των Ευρωπαίων αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της Κυπριακής 
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012. Παράλληλα, όπως πληροφορήθηκα, δε γίνεται έλεγχος από την 
αστυνομία στα οδοφράγματα αν τα λεωφορεία οργανωμένων εκδρομών για τη βόρεια, κατεχόμενη Κύπρο 
συνοδεύονται από αδειούχους ξεναγούς. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται έλεγχοι 
για το θέμα των ξεναγών στις οργανωμένες εκδρομές στα κατεχόμενα και αν σημειώνονται παρανομίες. 
Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται 
κατά πόσο ο ξεναγός αναφέρει στους ξένους επισκέπτες την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο (τουρκική 
κατοχή) ή αν αυτό αφήνεται στον πατριωτισμό του καθενός.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.595, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Από απάντηση του τέως Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους σε παλαιότερη 
ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.02.122, πληροφορήθηκα ότι, μετά από σχετική αλληλογραφία που είχε το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφορικά με την άδεια λειτουργίας του 
Melios Pet Centre Ltd, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας με αριθμό EZ.ZK.CY003. Όπως 
έχω όμως πληροφορηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η άδεια έχει εκδοθεί με τον όρο όπως 
απομακρυνθούν οι ύαινες που φιλοξενούνται στον εν λόγω χώρο. Παρ’ όλα αυτά, οι ύαινες δεν έχουν 
απομακρυνθεί, αλλά η άδεια η οποία εκδόθηκε με αυτό τον όρο συνεχίζει να υφίσταται. Παράλληλα, στη μελέτη 
εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον αναφέρονται οι αναδιατάξεις που θα γίνουν στο πάρκο, ενώ 
τονίζεται ότι οι μετατροπές και οι προσθήκες αυτές θα γίνουν με βάση τις συστάσεις των οργανισμών WAZA 
(World Association of Zoos and Aquariums) και EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) και με βάση 
τις κατευθυντήριες γραμμές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του κράτους, νοουμένου ότι θα εξασφαλισθεί 
πολεοδομική άδεια του θεματικού πάρκου. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο ιδιοκτήτης του 
Melios Pet Centre Ltd έχει απομακρύνει τις ύαινες από τις εγκαταστάσεις του και ποια είναι τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει, σε περίπτωση που δεν το έχει πράξει. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να 
πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οι απαραίτητες αναδιατάξεις στο ζωολογικό κήπο, 
όπως αναφέρονταν και στη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.596, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  
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 «Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (Ιούνιος 2010), στο οποίο 
καταγράφονται οι στόχοι για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο μέχρι το 2020, το 
16% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να παράγεται από τις διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Μετά τα γεγονότα του Ιουλίου 2011 καθολική απαίτηση της κοινωνίας, των πολιτικών δυνάμεων και 
της Βουλής των Αντιπροσώπων ήταν η αναθεώρηση προς τα πάνω αυτών των στόχων. Θεωρείται καταρχάς 
ότι 25%-30% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο λόγω της 
οικονομικής κρίσης. Ένα παράλληλο και σχετικό θέμα είναι αυτό της στατιστικής μεταφοράς/μεταβίβασης, 
δηλαδή η αναζήτηση συνεργασίας με χώρες που διαφαίνεται ότι δε θα πετύχουν τους εθνικούς στόχους για την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι οποίες είναι διατεθειμένες να αγοράσουν τη διαφορά από 
χώρες όπως η Κύπρος, που μπορούν, αν το επιδιώξουν, να υπερκαλύψουν το στόχο τους. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Ποιο είναι σήμερα το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας; Έχουν καλυφθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι; 

2. Προτίθεται να δώσει οδηγίες για επαναστοχοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ώστε το 16% να 
μετατραπεί σε 25-30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας; 

3. Έγιναν ενέργειες για την αξιοποίηση της διαδικασίας της στατιστικής μεταφοράς/μεταβίβασης; Σχετική 
ήταν και η κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσα στις 4 Μαΐου 2012 (επισυνάπτεται), η οποία δεν έχει 
απαντηθεί ακόμη.» 

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.) 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.373, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 Σημείωση:   Η απάντηση του υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Μαΐου 2013 του Υπουργού Yγείας κ. Πέτρου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 
23.06.010.01.648, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 

Στέλλας Κυριακίδου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. ερ. 23.06.010.01.648 και ημερ. 5/04/2012, σχετικά με το πιο 
πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Η Ιατρική ευθύνη είναι νόμιμα κατοχυρωμένη και σε περίπτωση καταγγελίας ή υποβολής παραπόνου 
για παροχή αμελούς ή πλημμελούς ιατρικής φροντίδας ή/και διάπραξης ιατρικών σφαλμάτων στον Δημόσιο και 
Ιδιωτικό Τομέα υπάρχουν καθορισμένες διαδικασίες εξέτασης/διερεύνησης τέτοιων καταγγελιών. 

 Στο παρόν στάδιο δεν έχει συσταθεί οποιαδήποτε Ειδική Επιτροπή για να προχωρήσει στο Σχεδιασμό 
ενός νέου συστήματος διερεύνησης τέτοιων καταγγελιών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου 
Μητσόπουλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1076, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 

 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Το αίτημα ουσιαστικά αφορά την αναβάθμιση του πιο πάνω δρόμου βάσει πολεοδομικών προτύπων με 
πεζοδρόμια, υπηρεσίες και ηλεκτροφωτισμό. Κατόπιν παλαιότερου αιτήματος της Κοινότητας, είχε όντως 
ετοιμαστεί σχέδιο διαμόρφωσης του δρόμου από τον Κλάδο Κυκλοφοριακών Μελετών του Τμήματος Δημοσίων 
Έργων αλλά δεν προχώρησε η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων ούτως ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί το 
έργο. 

3. Κατά προτεραιότητα ετοιμαζόταν μελέτη για αναβάθμιση του δρόμου προσπέλασης προς το 
Αεροδρόμιο που διαλαμβάνει την κατασκευή πεζοδρομίου μόνο στη μια πλευρά του δρόμου και την 
εγκατάσταση οδικού φωτισμού, στα όρια της υφιστάμενης απαλλοτρίωσης ούτως ώστε να διαφυλαχτεί η 
δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης του δρόμου βάσει πολεοδομικού σχεδιασμού. Λόγω της δύσκολης 
δημοσιονομικής κατάστασης δεν προωθήθηκε ούτε η κατασκευή του έργου αυτού ακόμα. 

4. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι βελτιώσεις που ζητά η Κοινότητα στον παλιό δρόμο Λεμεσού-Πάφου, δηλαδή 
πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμό, ουσιαστικά αφορούν πολεοδομική αναβάθμιση. Η περιοχή δεν είναι 
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κατοικημένη και στη φάση αυτή, λόγω και των δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών, το έργο δεν μπορεί να 
θεωρηθεί προτεραιότητα. 

5. Απολογούμαστε για την καθυστέρηση που σημειώθηκε στην απάντησή μας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.101, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.101 και ημερομηνία 13.09.2012, που υποβλήθηκε από 
τον Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γ. Περδίκη, και σας πληροφορώ ότι η αρμόδια Αρχή (Έπαρχος Πάφου), 
προχώρησε στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της Εταιρείας Μάραθος Φαρμ Λτδ και των Διευθυντών της, 
για κατοχή και χρήση συστήματος επεξεργασίας χοιρολυμάτων, χωρίς την εξασφάλιση του απαιτούμενου 
πιστοποιητικού έγκρισης. Σχετική είναι η Ποινική Υπόθεση με αρ. 7636/12 του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Πάφου, η οποία ήταν ορισμένη για επίδοση στις 24.10.2012. Παρόλα αυτά, οι κατηγορούμενοι, δεν 
παρουσιάσθηκαν στο Δικαστήριο, κατά την εν λόγω ημερομηνία και για το λόγο αυτό εκδόθηκε εναντίον τους, 
Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο ορίστηκε για έλεγχο στις 03.12.2012. Κατά την ημερομηνία αυτή, οι 
κατηγορούμενοι παρουσιάσθηκαν στο Δικαστήριο και η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 14.05.2013.» 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Μαΐου 2013 του Υπουργού Παιδείας και Πολισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.141, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2012, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, μέσω 
της οποίας διαβιβάσατε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ερώτημα της βουλευτού της εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου, που αφορούσε στο θέμα κατοχής θέσης σε πανεπιστήμια του 
εξωτερικού από εκλελεγμένα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των δημόσιων πανεπιστημίων 
της Κύπρου καθώς επίσης και στην μετάκληση μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή και σας ενημερώνω ότι 
βάσει στοιχείων που υπέβαλαν στο Υπουργείο τα τρία δημόσια πανεπιστήμια ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Ο Κανονισμός 7 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 έως 
2005, προνοεί ότι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να αποδεχθεί θέση ή να διατηρήσει θέση σε 
άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, νοουμένου ότι διδάσκει αποκλειστικώς και συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους στο ένα από τα δύο Πανεπιστήμια και έχει λάβει σχετική έγκριση από το Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπλέον, άδεια για απασχόληση εκτός Πανεπιστημίου μπορεί να παρέχεται από το 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε μέλη ΔΕΠ, με βάση Κανόνες που εκδίδει η Σύγκλητος και εγκρίνει το 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και εφόσον η απασχόληση αυτή δεν είναι ασύμβατη με το λειτούργημα του 
ακαδημαϊκού και δεν επηρεάζει τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου. 

 Βάσει των προαναφερόμενων Κανονισμών, στην παρούσα φάση το Συμβούλιο του Πανεπιστήμιου 
Κύπρου ενέκρινε σε έξι (6) εκλελεγμένα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού παράλληλη εργοδότηση σε 
πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

 Αναφορικά με τη μετάκληση μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν έχει 
ενεργοποιήσει μέχρι σήμερα τη σχετική πρόνοια του Άρθρου 22 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 
1989 έως 2012. 

 Επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 οι σχετικές επιστολές του Πανεπιστημίου Κύπρου προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012 και 11 Μαρτίου 2013, στις οποίες 
αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για το εν λόγω θέμα. 

2. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Οι περί (Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου) Κανονισμοί του 2010, προνοούν τη δυνατότητα να παρέχεται 
από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου (στην παρούσα φάση τη Διοικούσα Επιτροπή) άδεια απασχόλησης 
εκτός Πανεπιστημίου στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, με βάση εσωτερικούς κανονισμούς, 
εφόσον η απασχόληση αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με το λειτούργημα του ακαδημαϊκού και δεν επηρεάζει τα 
συμφέροντα του Πανεπιστημίου. 

 Σύμφωνα με τα σημερινά επίσημα στοιχεία του Πανεπιστημίου, δεν υπάρχει εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ που 
να κατέχει παράλληλη θέση ή να απασχολείται με αποδοχές σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

 Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν έχει ενεργοποιήσει την πρόνοια της σχετικής 
νομοθεσίας για μετάκληση μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή. 

 Επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 η σχετική επιστολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, στην οποία αναφέρονται περισσότερες 
λεπτομέρειες για το εν λόγω θέμα, για δική σας αναφορά. 
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3. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Όσον αφορά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου, η οποία λήφθηκε το 2010, επιτρέπει σε μέλη ΔΕΠ την κατοχή θέσης σε άλλο οργανισμό, για 
διάστημα μέχρι δύο χρόνια, χωρίς απολαβές και χωρίς υποχρεώσεις και μετά από έγκριση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, το 2011 ψηφίστηκε τροποποίηση των περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Νόμων του 2003 έως 2010, σύμφωνα με την οποία μέχρι την έγκριση σχετικών Κανονισμών 
του ΤΕΠΑΚ, θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι αντίστοιχοι Κανονισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εγκριθεί Κανονισμοί του ΤΕΠΑΚ που να αφορούν στο 
ακαδημαϊκό προσωπικό, ισχύουν κατ’ αναλογία οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) 
Κανονισμοί του 1990 έως 2005, για τους οποίους γίνεται αναφορά στην Παράγραφο 2 της παρούσας 
επιστολής. Το ΤΕΠΑΚ έχει εντοπίσει σύγκρουση μεταξύ των προνοιών της Απόφασης της Διοικούσας 
Επιτροπής του 2010 και των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 
έως 2005 οι οποίοι ισχύουν και για το ΤΕΠΑΚ από το 2011, και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, στην Συνεδρία 
της ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, αποφάσισε την παραπομπή του θέματος στη Συγκλητική Επιτροπή 
Κανόνων και Κανονισμών του Πανεπιστημίου για να υποβάλει πρόταση ως προς την αναδιατύπωση της 
γενικής απόφασης πολιτικής με στόχο την απάλειψη της σύγκρουσης, και ενδεχομένως την εξειδίκευση του 
όρου «εξαιρετική περίπτωση» που αναφέρεται στον εν λόγω Κανονισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 Σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο, εννέα (9) μέλη ΔΕΠ κατέχουν θέση, τιμητική ή/και κανονική, σε άλλο 
πανεπιστήμιο και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ προσφέρουν διδακτικό έργο σε άλλους οργανισμούς. 

 Αναφορικά με το θεσμό της μετάκλησης, οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμοι του 2003 έως 
2011, προνοούν το θεσμό της μετάκλησης και παραπέμπουν σε Κανονισμούς ως προς την εφαρμογή του. 
Μέχρι στιγμής, ο θεσμός αυτός έχει εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση του πρώτου Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου, που έτυχε να ήταν εξωτερικός ακαδημαϊκός στη βαθμίδα του Καθηγητή, με τη ψήφιση σχετικού 
Κανονισμού από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η ειδική αυτή εφαρμογή του θεσμού της μετάκλησης, μέσω 
του εν λόγω ειδικού Κανονισμού, είχε ισχύ για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο έχει παρέλθει. 
Συνεπώς, επί του παρόντος η σχετική πρόνοια της νομοθεσίας του Πανεπιστημίου παραμένει ανενεργή, και 
μόνο με τη ψήφιση νέων Κανονισμών θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Η πολιτική του ΤΕΠΑΚ είναι όπως η 
πρόνοια αυτή παραμείνει ανενεργή επί του παρόντος. 

 Επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 οι σχετικές επιστολές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2012 και 15 Μαρτίου 2013, στις 
οποίες αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για το εν λόγω θέμα, για δική σας αναφορά. 

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραμένει στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.314, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση, με αρ. 23.06.010.02.314 και ημερομηνία 19.11.2012, που υποβλήθηκε 
από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή 
σας ημερομηνίας 27.11.2012 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α)  Το 2012, μετά από επί μακρόν παρακολούθηση των υδρολογικών δεδομένων και την εκπόνηση σχετικής 
τεχνικής μελέτης, αποφασίστηκε, με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού, να γίνει η 
κατασκευή κλειστού οχετού στη νοτιοδυτική πλευρά το χωριού. Το συνολικό μήκος του κλειστού οχετού, 
διαστάσεων 1,80 μ. Χ 2,60 μ., είναι 150 μ. Το κατασκευαστικό κόστος εκτιμήθηκε ότι θα ανέλθει στο 
ποσό των €275.000. Μέχρι σήμερα δαπανήθηκε ποσό €63.000, από τον Προϋπολογισμό του 2012 και 
έχει εκτελεστεί εργασία σε μήκος 36 μ. 

(β)  Κατά το 2013 θα δαπανηθεί ποσό ύψους €30.000, από τα αναπτυξιακά έργα της Κοινότητας και ποσό 
€15.000, που αναμένεται ότι θα παραχωρηθεί από το κονδύλι «Αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα 
σε Τ/Κ και πρώην μικτά χωριά» του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών-Διοίκηση. Συνεπώς, 
με τη δαπάνη των φετινών πιστώσεων, το έργο θα ολοκληρωθεί κατά 40%, ενώ είναι πολύ πιθανό 
επιπρόσθετο τμήμα να υλοποιηθεί και από διάφορες εξοικονομήσεις άλλων έργων. 

(γ)  Ο προγραμματισμός για την προώθηση των υπόλοιπων εργασιών θα εξαρτηθεί από τις διαθέσιμες 
πιστώσεις, στο πλαίσιο έγκρισης του Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού 2014. Σημειώνεται όμως ότι, στο 
παρόν στάδιο, η Κοινότητα Αλαμινού δεν επηρεάζεται από ροή όμβριων υδάτων, εφόσον στη 
συγκεκριμένη λεκάνη απορροής δεν έχουν ακόμα ανεγερθεί κατοικίες, παρά το γεγονός ότι η 
συγκεκριμένη περιοχή έχει ενταχθεί στην Οικιστική Ζώνη.» 
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Απάντηση ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. 
Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.411, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή της Αναπλ. Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με 
ημερομηνία 1

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

πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια παροχής βοήθειας προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, έχει 
χρηματοδοτήσει μέσω προγραμμάτων, την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου και την εφαρμογή αναγκαίων 
μέτρων διατήρησης του περιβάλλοντος, στη βάση των Οδηγιών 92/43/EEC για τους οικότοπους και 
2009/147/EC για τα πουλιά (πρώην 79/409/EEC). Για τη συγκεκριμένη περιοχή στην επαρχία Κερύνειας, η 
οποία έχει καθοριστεί ως δυνητική περιοχή Natura 2000, έχει χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση Διαχειριστικού 
Σχεδίου. 

 Οποιεσδήποτε δράσεις/έργα που έχουν επιπτώσεις σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 υπόκεινται σε 
διαδικασία εξέτασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσω της ετοιμασίας Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Με βάση τη μελέτη αυτή, ετοιμάζεται γνωμοδότηση, η οποία μπορεί να είναι 
αρνητική στην υλοποίηση των εν λόγω δράσεων / έργων. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θα έπρεπε να είχαν γίνει οι αναγκαίες μελέτες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που θα προέκυπταν από τα εν λόγω έργα, να είχαν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις και να είχαν 
ληφθεί μέτρα για μείωση των επιπτώσεων. 

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο 
Εξωτερικών για τη λήψη των αναγκαίων διαβημάτων. 

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

Απάντηση ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.412, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.412 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. 
Γιώργο Περδίκη, και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας με ημερομηνία 1.2.2013 και 
επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α)  Στις 2.4.2013, πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος συνεδρία με θέμα τον καθαρισμό της 
παραλίας στην περιοχή της Λίμνης από κατάλοιπα της μεταλλευτικής δραστηριότητας προηγούμενων 
δεκαετιών. Στη συνεδρία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος συνεργαστεί με 
την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και την 
Υπηρεσία Μεταλλείων για την αδειοδότηση και εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, απορρύπανσης και 
αποκατάστασης. (Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν από το Τμήμα Περιβάλλοντος.) 

(β)  Έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, για την επιδιόρθωση των ετοιμόρροπων κτιρίων, το Τμήμα Δασών υλοποίησε κάποια 
μέτρα για εξωραϊσμό και προστασία της περιοχής. Προχώρησε σε τοποθέτηση χαμηλής ξύλινης 
περίφραξης μπροστά από τα παλιά υποστατικά για προστασία της παραλιακής περιοχής από την 
πρόσβαση και διακίνηση αυτοκινήτων, και προέβη σε κλείσιμο και βασικές επιδιορθώσεις στα 
υποστατικά ώστε να αποτραπούν πράξεις βανδαλισμού από επισκέπτες. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί 
από το ποσό που παραχωρήθηκε ως δωρεά από την εταιρεία Cyprus Limni Resorts and Golfcourses 
PLC, αφού εξασφαλίστηκε προηγουμένως η απαιτούμενη έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου 
Κενεβέζου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.414, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 
Γιώργου Περδίκη και να σας πληροφορήσω τα εξής: 

 Το Μουσείο Αγώνος υπάγεται στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν και την ευθύνη για τη 
λειτουργία του. Είναι γεγονός ότι από την εποχή που το Μουσείο είχε στεγαστεί στο νέο του κτήριο έγιναν 
επανειλημμένες εισηγήσεις για σωστή στελέχωσή του, οι οποίες όμως δεν ευοδώθηκαν. 

 Στο Μουσείο υπηρετούσε μέχρι πρόσφατα Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, ο οποίος είχε την 
ευθύνη λειτουργίας του. Μερικούς μήνες πριν την αφυπηρέτησή του, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες τοποθέτησαν 
στο Μουσείο Αγώνος βιβλιοθηκονόμο ο οποίος εκπαιδεύτηκε κατάλληλα για να υπηρετεί στο Μουσείο, ούτως 
ώστε να μπορεί το Μουσείο να λειτουργεί. 
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 Όσον αφορά στο θέμα της δημιουργίας Ιδρύματος Μουσείου Αγώνος, αυτό δεν προχώρησε αφού δεν 
υπήρχε η σύμφωνη γνώμη ούτε του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ούτε του Συνδέσμου Αγωνιστών ούτε 
του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959. 

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι της άποψης ότι δεν υπάρχει ανάγκη μετατροπής του 
Μουσείου Αγώνος σε Ίδρυμα για να λειτουργεί σωστά. Εκείνο που χρειάζεται είναι η ικανοποιητική στελέχωσή 
του και ιδιαίτερα η δημιουργία μίας θέσης Εφόρου, η οποία και θα επιδιωχθεί όταν οι οικονομικές συνθήκες το 
επιτρέψουν. 

 Επιπλέον των πιο πάνω, έχει επανασυσταθεί η Συμβουλευτική Επιτροπή του Μουσείου Αγώνος η οποία 
θα βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων του, όπως είναι η διοργάνωση εκθέσεων, εκδόσεων, ο 
εμπλουτισμός του Μουσείου με άλλα τμήματα, η εξεύρεση τρόπων για προσέλκυση επισκεπτών και γενικότερα 
η καλύτερη λειτουργία του Μουσείου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας 
Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.434, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αν. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 
15.2.2013, σχετικά με το ερώτημα του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.02.434 και σας 
πληροφορώ τα ακόλουθα: 

1. Οι ενδεικτικές μετρήσεις στα εκπεμπόμενα αέρια απόβλητα του εργοστασίου της εταιρείας «Βιοχρώμ 
Λτδ» που έγιναν στις 17.6.2008, αφορούσαν τη συνολική συγκέντρωση εκπεμπόμενων πτητικών 
οργανικών ενώσεων (εκφρασμένη ως ολικός οργανικός άνθρακας), και όχι τη συγκέντρωση επιμέρους 
πτητικών οργανικών ενώσεων. Κατά τη διάρκεια όμως των μετρήσεων, καταγράφηκαν από αρμόδιους 
Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας οι διαλύτες που χρησιμοποιούνταν ως πρώτες ύλες 
στη διεργασία παραγωγής. Συγκεκριμένα η εταιρεία χρησιμοποιούσε ξυλένιο (xylene), butyl acetate, 2-
methoxy-1-methylethyl acetate και τολουόλιο (toluene). 

2. To γεγονός ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του εργοστασίου δεν είχε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για κατασκευή δειγματοληπτικών θυρίδων και εξέδρας πρόσβασης 
για διεξαγωγή μετρήσεων συγκέντρωσης εκπεμπόμενων πτητικών οργανικών ενώσεων, δεν εμπόδισε 
το Τμήμα να προβεί σε άλλους ελέγχους για να διαπιστωθούν τα επίπεδα των εκπομπών αυτών από το 
πιο πάνω εργοστάσιο. 

3. Σημειώνεται ότι οι διεργασίες που διεξάγονται στο εν λόγω εργοστάσιο εμπίπτουν στις πρόνοιες των 
περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών 
Ενώσεων από τη χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Ορισμένες Δραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) 
Κανονισμών του 2003 (Κ.Δ.Π. 73/2003). Με βάση τους Κανονισμούς αυτούς, πρέπει να διεξάγεται 
ισοζύγιο μάζας για υπολογισμό των διάχυτων εκπομπών, οι οποίες επιτρέπονται επιπρόσθετα από τις 
εκπομπές μέσω φουγάρων και πρέπει να είναι κάτω από συγκεκριμένα ποσοστά της συνολικής 
ποσότητας εισροής οργανικών διαλυτών στην εγκατάσταση. 

4. Από ισοζύγιο μάζας που διενήργησε ο φορέας εκμετάλλευσης και έλεγξαν αρμόδιοι Λειτουργοί του 
Τμήματος, διαπιστώθηκε ότι οι συνολικές εκπομπές και διαφυγές πτητικών οργανικών ενώσεων από το 
εργοστάσιο ήταν πιο χαμηλές από τις επιτρεπόμενες, βάσει των πιο πάνω Κανονισμών, διαφυγές. 

5. Ως εκ τούτου, αφού το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης διαπίστωσε επίσης ότι για το εν λόγω εργοστάσιο 
έχει χορηγηθεί άδεια οικοδομής, μου εισηγήθηκε στις 20.2.2012 τη χορήγηση της Άδειας Εκπομπής 
Αερίων Αποβλήτων. 

6. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι πάντοτε στη διάθεση σας για να σας 
παράσχει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πιο πάνω θέμα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Μαΐου 2013 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.440, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2013 και σε απάντηση της ερώτησης 
του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη με αρ. 23.06.010.02.440 και ημερομηνίας 
7 Φεβρουαρίου 2013 σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

1. Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στις πληρωμές των εκπαιδευτικών που απασχολούνται με μερική 
απασχόληση στα Επιμορφωτικά Κέντρα και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, αρχικά οφειλόταν στο 
γεγονός της αλλαγής της διαδικασίας πληρωμών, λόγω της ιδρύσεως του ΙΔΑΒΕΠ, το οποίο ανέλαβε 
την εργοδότησή τους. Εξαιτίας της αλλαγής αυτής χρειαζόταν αρχικά η έγκριση από τη Βουλή για 
μεταφορά των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο 
ΙΔΑΒΕΠ. Παράλληλα έπρεπε να συγκεντρωθούν από όλους τους εργοδοτούμενους τα απαιτούμενα 
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έντυπα (συμβόλαια, έντυπα εξουσιοδότησης για πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα, βεβαίωση με τον 
αριθμό IΒΑΝ, κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων κ.ά.), να γίνουν συνοπτικοί κατάλογοι πληρωμών, ώστε 
να περαστούν στο μηχανογραφημένο σύστημα πληρωμών. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος, ώστε να 
τροποποιηθεί το υφιστάμενο σύστημα πληρωμών για να είναι συμβατό με τις νέες συνθήκες και ανάγκες 
που προέκυψαν. 

2. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 20 του Περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου για τα νομικά 
πρόσωπα οργανισμούς ή ιδρύματα των οποίων τα έσοδα προέρχονται σε ποσοστό ίσο ή πέρα του 50% 
από κρατική χορηγία, τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί μείωοης των απολαβών και των 
συντάξεων των αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα Νόμου του 2012. Ως εκ τούτου για τον Ιανουάριο προέκυψε επιπρόσθετα η 
ανάγκη για να εντοπιστούν οι εκπαιδευτές που εργάζονται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα 
προγράμματα του ΙΔΑΒΕΠ, για να διαπιστωθεί αν το σύνολο των απολαβών τους υπερβαίνει τα €1.000, 
ώστε να γίνει η κλιμακωτή αποκοπή που προβλέπεται στον πιο πάνω Νόμο. Συνεπώς, θα έπρεπε να 
συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία από όλες τις επαρχίες και από όλα τα προγράμματα στα οποία το 
κόστος εργοδότησης καλύπτεται από το νεοσυσταθέν Ίδρυμα. Η ανάγκη αυτή οδήγησε αναπόφευκτα σε 
νέες καθυστερήσεις. 

3. Οι πληρωμές διενεργούνται πάντα μετά τη λήξη του μήνα και αφού υποβληθούν οι βεβαιώσεις για τις 
ώρες που εργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί. Οι λειτουργοί των υπηρεσιών του Υπουργείου που συντονίζουν 
τα εν λόγω προγράμματα, όσο και οι λειτουργοί του Λογιστηρίου σε συνεννόηση και με το ΙΔΑΒΕΠ, 
κατέβαλαν και καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για αντιμετώπιση του θέματος και μείωσης του 
χρόνου καθυστέρησης στις πληρωμές. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται 
στα προγράμματα αυτά έχουν πληρωθεί και για το μήνα Ιανουάριο. 

 Οι αρμόδιοι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε 
διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες χρειαστείτε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Μαΐου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.442, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αν. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. φακ. 
23.06.010.02.442 και ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα 
ακόλουθα: 

 Το Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Αυδήμου-Παραμάλι από το οποίο αρδεύονται δύο Αρδευτικά Τμήματα 
στην Αυδήμου και ένα στο Παραμάλι, κατασκευάστηκε για την άρδευση των αμπελιών της περιοχής (Αυδήμου-
Παραμάλι), έχει δε πηγές νερού τους ποταμούς «Μανταλά» και «Σιαπάνη» που βρίσκονται στην περιοχή. 
Λόγω της ανομβρίας προηγούμενων χρόνων και για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου, αποφασίστηκε η 
εκτροπή νερού από τον «Κρυό Ποταμό» στο συγκεκριμένο έργο για την περίοδο 1 Ιανουαρίου-30 Απριλίου 
κάθε χρόνου ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της περιοχής. 

Δικαιώματα στο νερό του «Κρυού Ποταμού» για την καλοκαιρινή περίοδο έχει το Αρδευτικό Τμήμα Αγίου 
Θεράποντα. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημα για τη μεταφορά ποσοτήτων νερού μετά 
τις 30 Απριλίου. Σημειώνεται ότι αν δημιουργηθούν φυτείες που χρειάζονται άρδευση κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο δεν θα υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης τους σε χρονιές ανομβρίας. 

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

Απάντηση ημερομηνίας 29 Απριλίου 2013 του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.010.02.446, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας, με αρ. Ερ. 23.06.010.02.446, ημερομηνίας 15/2/2013, σχετικά με την 
Ερώτηση του κ. Γιώργου Περδίκη και σας αναφέρω τα ακόλουθα: 

1. Το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6
ης

 Φεβρουαρίου 2013, σχετίζεται με τη 
θέση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης της Νομοθετικής Πρότασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορά στη 
διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του 
κόστους τους στα πλαίσια των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας. Η υπό αναφορά Νομοθετική 
Πρόταση, αφορά σε σημαντικές αλλαγές στο σύνολο των βασικών διατάξεων της Οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. 

2. Η διαδικασία έγκρισης της Νομοθετικής Πρότασης είναι σύμφωνα με τη «Συνήθη Νομοθετική 
Διαδικασία» (Ordinary Legislative Procedure), η οποία προνοεί την έγκριση τόσο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου. 
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3. Σε επίπεδο Συμβουλίου η Πρόταση, συζητείται σε Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου στην οποία 
συμμετέχουν αντιπροσωπείες των κρατών μελών μεταξύ των οποίων και η αντιπροσωπεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα πλαίσια της συζήτησης η πλειονότητα των κρατών μελών έχει εκφράσει 
ανησυχίες και προβληματισμό για την υπό αναφορά Νομοθετική Πρόταση καθώς θεωρείται ότι πολλές 
διατάξεις της παρεμβαίνουν στην εθνική αρμοδιότητα και θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εθνικών 
σχεδίων υγείας. 

4.  Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις συζητήσεις στο Συμβούλιο και σε περίπτωση υιοθέτησης της 
Νομοθετικής Πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα προβεί στις απαιτούμενες 
ενέργειες για υλοποίησή της.» 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας 
Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.447, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αν. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 
15.2.2013, σχετικά με το ερώτημα του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.02.447 και σας 
πληροφορώ τα ακόλουθα: 

1. Αρμόδιος Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον φορέα εκμετάλλευσης 
του εν θέματι αλλαντοποιείου και πληροφορήθηκε ότι η εν λόγω εγκατάσταση τερμάτισε τη λειτουργία 
της τον Δεκέμβριο του 2012. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε, επίσης τηλεφωνικώς, ο Πρόεδρος του 
Κοινοτικού Συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Μύλου. 

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης του αλλαντοποιείου πληροφόρησε τον Λειτουργό ότι το αλλαντοποιείο θα 
μεταστεγαστεί στην περιοχή Μουτταγιάκας γι’ αυτό και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ήδη 
ζητήσει από τον φορέα αυτό να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση Αδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων, 
εφόσον με βάση τις νέες διεργασίες που θα διεξάγονται, η εγκατάσταση θα εμπίπτει στις 
Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις. 

3. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα επιθεωρήσει το νέο αλλαντοποιείο όταν λειτουργήσει για 
επιβεβαίωση των στοιχείων που θα δώσει ο φορέας εκμετάλλευσής του. 

4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι πάντοτε στη διάθεση σας για να σας 
παράσχει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πιο πάνω θέμα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.464, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.464 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. 
Γιώργο Περδίκη, και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας με ημερομηνία 7.3.2013 και 
επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α)  Στις 18/9/2009 το Υπουργείο Εσωτερικών υπέγραψε σύμβαση με το Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου για την ετοιμασία σχεδίων Νομοθεσίας και Καθοδηγητικών Εγγράφων για τα 
θέματα της Ασφάλειας στην χρήση των δομικών έργων. Η εν λόγω σύμβαση περιλάμβανε, μεταξύ 
άλλων την ετοιμασία των ακόλουθων εγγράφων: 

 i.  σχεδίου Νομοθεσίας για την ασφάλεια στην χρήση των δομικών έργων από ανάπηρα άτομα, 

ii. σχεδίου Καθοδηγητικού Έγγραφου που να διασφαλίζει ότι τα νέα έργα πολιτικής μηχανικής 
και υφιστάμενα κτίρια για ορισμένες χρήσεις (π.χ. δημόσια κτίρια), σύμφωνα με τη σχετική 
Νομοθεσία, θα ικανοποιούν την απαίτηση για την ασφάλεια στην χρήση κατά τον σχεδιασμό 
και την κατασκευή του έργου. 

(β)  Στην παράγραφο 1.1.γ του συμφωνητικού εγγράφου περιλαμβάνεται η πρόταση του ΕΤΕΚ με 
ημερομηνία 28/4/2009. Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής, η 
οποία θα αναλάβει την όλη εργασία και θα την υποβάλει στην Καθοδηγητική Επιτροπή. Η 
Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα άτομα: 

i. Κλέλια Πετρίδου Αρχιτέκτονας 

ii. Βάσος Χρίστου Αρχιτέκτονας 

iii. Κωνσταντίνος Μαραθεύτης Αρχιτέκτονας 

iv. Νεόφυτος Ζαβρίδης Πολιτικός Μηχανικός 

v. Αθηνά Γιάννακα Τεχνικός 

vi. Δημήτρης Λαμπριανίδης Πρόεδρος Οργάν. Παραπληγικών Κύπρου 
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 (Ο.ΠΑ.Κ.) 

vii. Xριστάκης Νικολαΐδης Πρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης 
Τυφλών (Π.Ο.Τ.) 

 Η κα Πετρίδου είναι εκπρόσωπος του Γραφείου Σχεδιασμού Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων. 

Ο κ. Χρ. Νικολαΐδης και ο κ. Δ. Λαμπριανίδης ήταν και εξακολουθούν να είναι μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.ΣΟ.Α.). 

(γ)  Η Καθοδηγητική Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από τον συντονιστή του Προγράμματος εκ μέρους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ και εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως πραγματοποίησε αριθμό συνεδριάσεων υπό την προεδρία του Συντονιστή του 
προγράμματος. Κατά τις συνεδριάσεις αυτές, μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής παρουσίαζαν το έργο 
το οποίο είχε γίνει για να πάρουν τα σχόλια και τις απόψεις των μελών της Καθοδηγητικής Επιτροπής 
και των εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών. 

(δ)  Στις 24/11/2010 υποβλήθηκε από το ΕΤΕΚ το τελικό προσχέδιο του Εγγράφου για την Ασφάλεια στην 
Χρήση και την Προσβασιμότητα. Το Έγγραφο αυτό μαζί με την σχετική τροποποίηση της Νομοθεσίας 
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το ΕΤΕΚ από τις 26/11/2010 μέχρι τις 12/12/2010. Κατά την 
περίοδο αυτή λήφθηκε αριθμός σχολίων από διάφορους φορείς συμπεριλαμβανομένων της Ο.ΠΑ.Κ. Το 
ΕΤΕΚ αφού επεξεργάστηκε το έγγραφο το απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με τα σχόλια της 
δημόσιας διαβούλευσης. 

(ε) Στις 9/3/2011 το Υπουργείο Εσωτερικών διεξήγαγε ανοικτό σεμινάριο για την παρουσίαση της 
Νομοθεσίας και του Εγκριμένου Έγγραφου για την ασφάλεια στην χρήση και την προσβασιμότητα. Η 
παρουσίαση των εγγράφων έγινε από την κα Κλ. Πετρίδου, εκπρόσωπου του Γραφείου Σχεδιασμού 
Ατόμων με Αναπηρίες σε συνεργασία με την κα Α. Γιάνακκα και τον κ. Δ. Λαμπριανίδη, Προέδρου της 
Ο.Π.Α.Κ. και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΥ.Σ.Ο.Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε τα εν 
λόγω έγγραφα σε δημόσια διαβούλευση από τις 9/3/2011 μέχρι 15/4/2011. Κατά την περίοδο αυτή 
λήφθηκε δεύτερη σειρά σχολίων από διάφορους φορείς συμπεριλαμβανομένης της Ο.Π.Α.Κ. 

(στ)  Το Υπουργείο Εσωτερικών αφού μελέτησε τα σχόλια που λήφθηκαν και από τις δύο δημόσιες 
διαβουλεύσεις προχώρησε σε περαιτέρω επεξεργασία του εγγράφου, με την αποδοχή μεγάλου αριθμού 
από τα σχόλια που λήφθηκαν, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012. Στις 27/9/2012 το 
προσχέδιο αποστάληκε για σχόλια στην ΚΥ.Σ.Ο.Α., στην Ο.ΠΑ.Κ., στο Γραφείο Σχεδιασμού Ατόμων με 
Αναπηρίες και το ΕΤΕΚ. 

(ζ)  Στις 26/10/2012 λήφθηκε από την Ο.ΠΑ.Κ. επιστολή με σχόλια για το εν λόγω έγγραφο στην οποία 
αναφέρεται επίσης ότι η δημόσια διαβούλευση δεν αποτελεί επίσημη διαβούλευση με το αναπηρικό 
κίνημα. Το ΕΤΕΚ απέστειλε τα σχόλια του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 7/11/2012. Το Γραφείο 
Σχεδιασμού για άτομα με αναπηρίες απέστειλε τις τελευταίες παρατηρήσεις του στις 25/3/2013. 

(η)  Το Υπουργείο Εσωτερικών συγκάλεσε στις 13/12/2012 συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν να 
παρευρεθούν εκπρόσωποι της ΚΥ.Σ.Ο.Α., του ΕΤΕΚ, του Γραφείου Σχεδιασμού Ατόμων με Αναπηρίες 
και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο κ. Χρ. Νικολαΐδης εκ 
μέρους της ΚΥ.Σ.Ο.Α., ο κ. Κ. Κωνσταντή και η κα Μ. Βορεάκου εκ μέρους του ΕΤΕΚ και ο κ. Μιχάλης 
Ορφανίδης εκ μέρους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Κατά την συνεδρίαση διευκρινίστηκε στον 
κ. Νικολαΐδη ότι το εν λόγω έγγραφο είναι ένα εγχειρίδιο σχεδιασμού το οποίο, όταν ακολουθείται από 
τους μελετητές κατά το σχεδιασμό του κτιρίου, θα διασφαλίζεται ότι το κτίριο είναι προσβάσιμο και 
ασφαλές στη χρήση για την οποία προορίζεται. Η σχετική Νομοθεσία θα τροποποιηθεί ανάλογα ώστε να 
γίνεται παραπομπή στο εν λόγω Έγγραφο. Με αυτό τον τρόπο το Έγγραφο θα μπορεί να τροποποιείται 
με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών. Κατά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της ΚΥ.Σ.Ο.Α. δεσμεύτηκε να 
αποστείλει τα σχόλια της οργάνωσης μέχρι τις 15/1/2013. Τα σχόλια του ΚΥ.Σ.Ο.Α. λήφθηκαν στις 
14/1/2013. 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού επεξεργάστηκε τα σχόλια που λήφθηκαν από τις δύο δημόσιες 
διαβουλεύσεις και τα σχόλια που διαβιβάστηκαν στην συνέχεια και ενσωμάτωσε στο έγγραφο μεγάλο αριθμό 
των εισηγήσεων, διαβίβασε το εν λόγω έγγραφο μαζί με την σχετική τροποποίηση του Νόμου και των 
Κανονισμών στην Νομική Υπηρεσία στις 22/1/2013. Στις 19/2/2013 λήφθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία σχόλια 
για το προσχέδιο τροποποίησης του Νόμου και των Κανονισμών. Η μελέτη των εν λόγω σχολίων έχει ήδη 
ολοκληρωθεί.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.470, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 



1835 

 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση του Βουλευτή περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, με αρ. 
23.06.010.02.470 και ημερομηνία 27 Φεβρουαρίου 2013, η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με επιστολή του Αν. Γενικού Διευθυντή, με ημερομηνία 7 Μαρτίου 2013, 
σχετικά με την εκβάθυνση του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

1. Μετά από ενημέρωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων που διαχειρίζεται το Συμβόλαιο για την 
εκβάθυνση της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας, οι εργασίες έπρεπε να αρχίσουν στις 
05/10/12 και να ολοκληρωθούν στις 13/12/12. Λόγω θαλασσοταραχών που επικρατούσαν στην περιοχή, 
δόθηκε παράταση χρόνου μέχρι τις 24/01/13. 

2. Στις 21/01/13, ο εργολάβος αιτήθηκε όπως διακοπούν προσωρινά οι εργασίες του Συμβολαίου λόγω 
των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στη περιοχή, που καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη την 
εκτέλεση των εργασιών. Το θέμα συζητήθηκε στις Αρμόδιες Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων και 
αποφασίστηκε όπως δοθεί παράταση στον εργολάβο για εκτέλεση όλων των εργασιών του Συμβολαίου 
μέχρι τις 14/06/13. 

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

Απάντηση ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. 
Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.473, ημερομηνίας 1

ης
 Μαρτίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, με 
ημερομηνία 7.3.2013, σχετικά με την ερώτηση του βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, κ. Γιώργου 
Περδίκη και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Το θέμα των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων έχει απασχολήσει την αρμόδια Επιτροπή της Ε.Ε., η 
οποία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων να προβεί σε εκτίμηση του κινδύνου για τις 
μέλισσες από τη χρήση των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων 
παρουσίασε τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου στις 16.1.2013. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτά, η αρμόδια Επιτροπή της Ε.Ε. έχει ετοιμάσει σχετικό 
Κανονισμό, με τον οποίο επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί στη χρήση των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων 
στο έδαφος της Ε.Ε. Ο εν λόγω Κανονισμός συζητήθηκε, στις 15.3.2013, στην Μόνιμη Επιτροπή της Ε.Ε. για 
τα φυτοφάρμακα, αλλά δεν λήφθηκε απόφαση λόγω μη επίτευξης της ειδικής πλειοψηφίας υπέρ ή κατά της 
πρότασης. Κατά συνέπεια το θέμα θα σταλεί στην Επιτροπή Εφέσεων, όπου εκτιμάται ότι θα υιοθετηθεί τελικά 
η πρόταση της Επιτροπής. 

 Όπως γίνεται αντιληπτό, το θέμα τυγχάνει χειρισμού στο επίπεδο της αρμόδιας Επιτροπής της Ε.Ε. και 
δεν τίθεται θέμα λήψης απόφασης σε επίπεδο κράτους μέλους. 

 Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. 
Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.477, ημερομηνίας 1

ης
 Μαρτίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. φακ. Ερ. 
23.06.010.02.477 και ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση του Βουλευτή κ. 
Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Στην περιοχή του ποταμού “Οβκού”, στο Παλαιομέτοχο δραστηριοποιούνται 3 μεγάλες χοιροτροφικές 
μονάδες, ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση, στα διοικητικά όρια Κοκκινοτριμιθιάς, δραστηριοποιείται άλλη μία 
χοιροτροφική μονάδα μικρότερης δυναμικότητας. Οι τρεις πρώτες μονάδες, λόγω της δυναμικότητας τους, 
εμπίπτουν στις πρόνοιες των Νόμων περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης του 2003 
μέχρι 2008, με βάση τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουν Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την ορθή 
διαχείριση των παραγόμενων χοιρολυμάτων. Οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές ενσωματώθηκαν στις Άδειες 
Απόρριψης Αποβλήτων που εξασφάλισαν οι Φορείς Εκμετάλλευσης των χοιροστασίων το 2007, με όρο την 
επεξεργασία των χοιρολυμάτων από ιδιόκτητο ή άλλο σταθμό επεξεργασίας. Οι Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων 
έληξαν τον Οκτώβριο του 2011 και οι Φορείς Εκμετάλλευσης των χοιροστασίων υπέβαλαν αιτήσεις για 
ανανέωση των αδειών. 

 Στην περιοχή κατασκευάστηκε σταθμός επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων, με σκοπό την 
επεξεργασία όλων των χοιρολυμάτων που θα προκύπτουν από τις διεργασίες των τεσσάρων χοιροτροφικών 
μονάδων. Ο Φορέας Εκμετάλλευσής του, υπέβαλε αίτηση προς τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος 
για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων. Η αίτηση εξετάστηκε σε συνεδρία της αρμόδιας Τεχνικής 
Επιτροπής για προστασία του περιβάλλοντος η οποία εισηγήθηκε τη μη χορήγηση Άδειας, εάν δεν 
κατασκευαστούν εκ των προτέρων νόμιμοι και επαρκείς χώροι για την αποθήκευση των παραγόμενων 
επεξεργασμένων αποβλήτων. 
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 Στην ίδια συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής εξετάστηκαν και οι αιτήσεις για ανανέωση των Αδειών 
Απόρριψης Αποβλήτων των τριών χοιροτροφικών μονάδων που συμβλήθηκαν με τον παρακείμενο σταθμό 
επεξεργασίας. Η επιτροπή εισηγήθηκε όπως και οι τέσσερεις αιτήσεις επανεξεταστούν σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία, όταν θα έχουν ήδη κατασκευαστεί οι νέες δεξαμενές αποθήκευσης. Για τις εν λόγω δεξαμενές 
υποβλήθηκε Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και στις 06.08.2012 η Περιβαλλοντική Αρχή 
έκδωσε θετική Γνωμάτευση και εκκρεμεί η χορήγηση της Πολεοδομικής Άδειας. Σημειώνεται ότι στο παρόν 
στάδιο χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες δεξαμενές των χοιροστασίων, οι οποίες είναι αρκετά παλιές, με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται πολύ συχνά προβλήματα διαρροών προς τον παρακείμενο ποταμό. 

 Το Τμήμα Περιβάλλοντος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για προστασία των νερών και του 
εδάφους, διενεργεί επιθεωρήσεις και εξετάζει σχετικά παράπονα ή καταγγελίες και λαμβάνονται τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα. Σε όλες τις περιπτώσεις που προκύπτουν φαινόμενα διαρροών προς την κοίτη του 
ποταμού “Οβκού”, λαμβάνονται μέτρα εναντίον των υπευθύνων όπως επιστολές συμμόρφωσης, εξώδικες 
ρυθμίσεις ή και λήψη δικαστικών μέτρων ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος. 

 Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δεν έχει αρμοδιότητα σε 
θέματα παράνομων κατασκευών, για τα οποία αρμόδιες αρχές είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, η 
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και οι Τοπικές Αρχές. Δεν έχει επίσης αρμοδιότητα για θέματα αέριων 
εκπομπών, για τα οποία αρμόδια αρχή είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

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

Απάντηση ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.477, ημερομηνίας 1

ης
 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση του Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γ. Περδίκη με αρ. 23.06.010.02.477, που 
στάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με σχετική επιστολή σας με ημερομηνία 07.03.2013, και σας πληροφορώ 
ότι εναντίον των ιδιοκτητών των χοιροτροφικών μονάδων η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας λαμβάνει μέτρα για 
ανέγερση οικοδομών χωρίς την εξασφάλιση των κατά Νόμων αδειών. Συγκεκριμένα: 

(α)  Εναντίον του κ. Ανδρέα Νεοφύτου λαμβάνονται μέτρα για την ανέγερση των ακόλουθων οικοδομών: 
Μιας (1) πτέρυγας χοιροστασίου, μύλου ζωοτροφών, αποθήκης, δύο (2) υποστατικών από ευτελή υλικά 
και μεγάλου αριθμού χωμάτινων δεξαμενών χοιρολυμάτων. 

(β)  Εναντίον του κ. Χριστάκη Νεοφύτου λαμβάνονται μέτρα για την ανέγερση των ακόλουθων οικοδομών: 
Εννέα (9) πτέρυγων χοιροστασίου και μεγάλου αριθμού χωμάτινων δεξαμενών χοιρολυμάτων. 

(γ)  Εναντίον του κ. Γεώργιου Νεοφύτου λαμβάνονται μέτρα για την ανέγερση των ακόλουθων οικοδομών: 
Έξι (6) πτέρυγων χοιροστασίου, τριών (3) αποθηκών και μεγάλου αριθμού χωμάτινων δεξαμενών 
χοιρολυμάτων. 

(δ)  Δικαστικά μέτρα λαμβάνονται και εναντίον του κ. Νεόφυτου Χαραλάμπους και κ. Θωμά Ζάρκα, 
ιδιοκτητών ορισμένων τεμαχίων στα οποία χωροθετούνται οι μονάδες, για ανοχή που υπέδειξαν στην 
ανέγερση αυθαίρετων οικοδομών. 

 Για τα κτηνοτροφικά υποστατικά οι υποθέσεις είναι ορισμένες για απάντηση στις κατηγορίες στις 
29.05.2013, ενώ για τις δεξαμενές χοιρολυμάτων στις 03.07.2013. Σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος βιολογικός 
σταθμός επεξεργασίας χοιρολυμάτων, για τον οποίον γίνεται αναφορά στην Ερώτηση, καλύπτεται με 
πολεοδομική και οικοδομική άδεια.» 

Απάντηση ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.483, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 

κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.483 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)  Η Πολιτική Άμυνα διαθέτει δύο ειδών προσωπίδες που παρέχουν προστασία από επικίνδυνες χημικές 
ουσίες ή και επικίνδυνα αέρια. Συγκεκριμένα ο συνολικός αριθμός των δύο ειδών προσωπίδων 
ανέρχεται στις 1 750. Οι προσωπίδες με τα φίλτρα τους προορίζονται για χρήση και διάθεση από 
κατάλληλα εκπαιδευμένα μέλη Τμημάτων Πολιτικής Άμυνας που ενδεχομένως κληθούν να παράσχουν 
βοήθεια σε πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές κινδύνου από επικίνδυνα αέρια και ενδείκνυται η άμεση 
εκκένωση των πολιτών αυτών σε ασφαλείς περιοχές. 

(β)  Πρόθεση της Πολιτικής Άμυνας δεν είναι να καλύψει με τέτοιες προσωπίδες τον πληθυσμό, αλλά να 
διαθέτει περιορισμένη ποσότητα για να διεκπεραιώνει αποστολές εκκένωσης πολιτών, των οποίων οι 
οικίες γειτνιάζουν με ευάλωτες βιομηχανικές μονάδες ή άλλες επικίνδυνες περιοχές. 
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(γ)  Η διάρκεια ζωής των περισσότερων φίλτρων έχει λήξει, πλην 400, των οποίων η διάρκεια ζωής λήγει 
τέλος του 2013. Η αντικατάσταση των ληγμένων φίλτρων δεν προωθήθηκε λόγω της ανάγκης 
οικονομικής περισυλλογής, ενόψει και των περιορισμένων διαθέσιμων κονδυλίων, αλλά εξετάζεται το 
ενδεχόμενο αγοράς φίλτρων. Πληροφορείστε επίσης ότι οι προσωπίδες δεν χρειάστηκε να 
χρησιμοποιηθούν μέχρι σήμερα για προστασία πολιτών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Μαΐου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.484, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αν. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 
11/03/13, με την οποία διαβιβάστηκε η πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Εντός των ορίων της Κοινότητας Καντού, λειτουργεί η Κτηνοτροφική Περιοχή Καντού η οποία 
δημιουργήθηκε το 1980 πάνω σε τουρκοκυπριακή γη και είναι υπό την αποκλειστική διαχείριση και έλεγχο του 
Έπαρχου Λεμεσού. 

 Στην υπό αναφορά κτηνοτροφική περιοχή έχουν διαχωριστεί 14 κτηνοτροφικά οικόπεδα, από τα οποία 
τα 12 είναι εκμισθωμένα σε κτηνοτρόφους, ένα παραμένει αδιάθετο και ένα χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία 
της δεξαμενής λουσίματος των ζώων. 

 Στις μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή εκτρέφονται αιγοπρόβατα και σε ένα κτηνοτροφικό 
οικόπεδο (οικόπεδο υπ’ αρ. 2) εκτρέφονται πουλερικά. Στα τέσσερα από τα οικόπεδα αυτά, οι εκμισθωτές είτε 
εγκατέλειψαν το επάγγελμα του κτηνοτρόφου και χρησιμοποιούν το οικόπεδο για άλλο σκοπό, είτε τα 
υποστατικά έχουν εγκαταλειφθεί. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι εφόσον οι τέσσερεις εκμισθωτές παραβιάζουν τους 
όρους εκμίσθωσης, δηλαδή δεν χρησιμοποιούν πλέον το κτηνοτροφικό οικόπεδο για κτηνοτροφικούς σκοπούς, 
ο Έπαρχος Λεμεσού ως η αρμόδια αρχή για διαχείριση της τουρκοκυπριακής γης, θα πρέπει να προβεί στην 
ανάκτηση της κατοχής των εν λόγω τεσσάρων κτηνοτροφικών οικοπέδων. Στη συνέχεια, τα οικόπεδα αυτά θα 
μπορούν να εκμισθωθούν σε άλλους ενδιαφερόμενους δικαιούχους κτηνοτρόφους. 

 Τέλος, όσον αφορά την καθαριότητα των κτηνοτροφικών οικοπέδων και της ευρύτερης περιοχής, αυτό 
αποτελεί ευθύνη των ίδιων των κτηνοτρόφων αλλά και αρμοδιότητα της Τοπικής Αρχής. 

 Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. 
Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.488, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, με 
ημερομηνία 19.3.2013, σχετικά με την ερώτηση του βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, κ. 
Γιώργου Περδίκη και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

1. Το νέο Σχέδιο Καταπολέμησης της Ποντίκας έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27.06.2012, 
με Αρ. Απόφασης 73.752 και τέθηκε σε ισχύ από την 01.01.2013. 

2. Μία από τις βασικές πρόνοιες του Σχεδίου είναι η παραχώρηση του εγγεγραμμένου ποντικοδολώματος 
που παρασκευάζει το Τμήμα Γεωργίας, σε επιδοτημένη τιμή στις Τοπικές Αρχές, με σκοπό τη διεξαγωγή 
οργανωμένων εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας από τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια. Τα 
Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια με ενυπόγραφη δήλωση δεσμεύονται ότι το ποντικοδόλωμα που τους 
παραχωρείται θα χρησιμοποιηθεί σε οργανωμένες εκστρατείες που θα αναλάβουν τα ίδια, 
εφαρμόζοντας νομότυπες διαδικασίες και ορθολογιστική χρήση του ποντικοδολώματος. Επισημαίνεται 
ότι με το νέο Σχέδιο δεν επιτρέπεται η διάθεση του ποντικοδολώματος που παρασκευάζει το Τμήμα 
Γεωργίας στο ευρύτερο κοινό. 

3. Το ποντικοδόλωμα πρέπει να εφαρμόζεται βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στην ετικέτα του 
σκευάσματος, που αποτελεί νομική υποχρέωση για όλους τους χρήστες. Βασική υποχρέωση του 
χρήστη είναι να τοποθετεί το ποντικοδόλωμα σε σταθμούς δολώσεως, είτε προκατασκευασμένους, είτε 
αυτοσχέδιους. Οι σταθμοί δολώσεως, προκατασκευασμένοι ή αυτοσχέδιοι, είναι κατασκευασμένοι με 
τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η προσέλευση και η κατανάλωση του ποντικοδολώματος από άλλα ζώα. 
Επιπρόσθετα, το ποντικοδόλωμα είναι εμποτισμένο με πικραντική ουσία που είναι απωθητική για τους 
πλείστους μη-στόχους οργανισμούς. 

4.  Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος θεωρεί ότι η εφαρμογή του 
ποντικοδολώματος με ενδεδειγμένο τρόπο στις εκστρατείες που αναλαμβάνονται από τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου και τις Τοπικές Αρχές, περιορίζει σημαντικά τις οποιεσδήποτε πρωτογενείς δηλητηριάσεις 
σε μη-στόχους οργανισμούς. Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή του ποντικοδολώματος εντός των 
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σταθμών δολώσεως εκμηδενίζονται ή περιορίζονται σημαντικά οι μολύνσεις των υπογείων νερών και 
γενικά οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Επισημαίνεται ότι με βάση το νέο Σχέδιο Καταπολέμησης της Ποντίκας, εκτιμάται ότι η ετήσια ποσότητα 
ποντικοδολώματος που θα χρησιμοποιηθεί στις οργανωμένες εκστρατείες από τις Τοπικές Αρχές και τα 
κυβερνητικά συνεργεία, θα είναι μειωμένη κατά περίπου 50%, σε σχέση με την ποσότητα 
ποντικοδολώματος που χρησιμοποιήθηκε κατά την εφαρμογή του προηγούμενου Σχεδίου. 

 Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.490, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.490 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. 
Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας με ημερ. 21.3.2013 και επιθυμώ 
να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α)  Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η Νομική Υπηρεσία (αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για το θέμα που 
εγείρετε), έχει δώσει την έγκρισή της και έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της GRECO η έκθεση στην 
αγγλική και γαλλική γλώσσα, αλλά αυτή δεν έχει μεταφραστεί και δημοσιοποιηθεί στην ελληνική, λόγω 
της έκτασής της και του προϋπολογιζόμενου κόστους. 

(β)  Περαιτέρω σημειώνεται ότι, προ μηνός περίπου, υπήρξε αξιολόγησή μας για το βαθμό συμμόρφωσής με 
τις εισηγήσεις της έκθεσης, με ευνοϊκά σχόλια. 

(γ)  Η έκθεση, στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα αναρτηθεί στα αγγλικά και στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Συναφώς σας πληροφορώ ότι ο λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας, ο οποίος χειρίζεται το θέμα, είναι 
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση επιθυμείτε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Μαΐου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.498, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας 

κ. Μάριου Μαυρίδη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ: 23.06.010.02.498 και ημερ. 19 Μαρτίου 2013 σχετικά με το 
πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες λάμβαναν Δημόσιο Βοήθημα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
(ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο του περί Δημόσιων Βοηθημάτων 
και Υπηρεσιών Νόμου μέχρι την 31

η
 Μαΐου 2012. Με την τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου 

Νόμου το 2011, η αρμοδιότητα για την παραχώρηση επιδόματος σε μονογονείς μεταβιβάστηκε στην Υπηρεσία 
Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ), του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Πρόσφατα, στο πλαίσιο περαιτέρω στόχευσης των κοινωνικών παροχών και δημοσιονομικής 
εξυγίανσης, ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος τροποποιήθηκε εκ νέου και προνοεί τη μείωση του 
ύψους του επιδόματος μονογονεΐκής οικογένειας κατά 10% από 1.1.2013, καθώς και τη μείωση, από 1.1.2014, 
του εισοδηματικού κριτηρίου στις €49.000. 

 Οι δικαιούχοι του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας κατά το 2012, ανήλθαν σε 8.000 και η δαπάνη 
έφθασε περίπου στα €18,6 εκατ.  Σημειώνεται, ότι η δαπάνη του 2013 θα είναι υψηλότερη σε σχέση με το 
2012, καθώς ο μεγάλος όγκος των μονογονιών που ήταν λήπτες δημοσίου βοηθήματος, ξεκίνησαν να 
λαμβάνουν το επίδομα μονογονιού από 1.6.2012, όταν και τερματίστηκε η αντίστοιχη παροχή από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 

 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δικαιούχων ανά εισοδηματική κατηγορία: 
 

Εισόδημα (€) Αρ. δικαιούχων 

0 - 39.000 7.430 

39.000,01 - 49.000 395 

49.000,01 - 59.000 100 

59.000,01 - 69.000 40 

69.000,01 - 79.000 18 

79.000,01 - 89.000 7 

Σύνολο δικαιούχων 7.990 
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 Αναφορικά με τα λοιπά στοιχεία που αφορούν τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος που ζητήσατε, δεν 
εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών και αναμένεται ότι θα σας 
παραχωρηθούν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Παραμένω στη διάθεση σας σε περίπτωση που χρειασθείτε πρόσθετες πληροφορίες.» 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Μαΐου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.499, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας 

κ. Μάριου Μαυρίδη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ: 23.06.010.02.499 και ημερ. 19 Μαρτίου 2013 σχετικά με το 
πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Το όριο κινδύνου φτώχειας από την Eurostat ορίζεται ως το 60% του διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου 
εισοδήματος του νοικοκυριού. Εισοδήματα θεωρούνται τα εισοδήματα από εργασία, επενδύσεις και περιουσία, 
κοινωνικές παροχές και συντάξεις και δεν περιλαμβάνονται τεκμαρτά εισοδήματα ή μη-τακτικά εισοδήματα. Η 
πηγή των στοιχείων για τα εισοδήματα και άλλα στοιχεία των νοικοκυριών είναι η Έρευνα Εισοδημάτων και 
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) που διεξάγεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, 
όπως και σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πάνω έρευνας για το 2011
1
 προκύπτει ότι το χρηματικό όριο κινδύνου 

φτώχιας στην Κύπρο ανερχόταν στο ετήσιο ποσό των €10.328 για μονήρες νοικοκυριό. Το ετήσιο όριο 
αναπροσαρμόζεται με βάση τη σύνθεση του νοικοκυριού με συντελεστή 0,5 για άτομα άνω των 13 ετών και 0,3 
για παιδιά 13 ετών και κάτω. Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας το 2011 
ανέρχονταν σε 23,7%, δηλαδή 121.750 άτομα, το οποίο είναι οριακά χαμηλότερο από το μέσο όρο στην EE. 
Από αυτό, η πλέον ευάλωτη ομάδα είναι αυτή των ατόμων ηλικίας 65 χρονών και πάνω με ποσοστό 40,6% 
ενώ το ποσοστό των παιδιών ανέρχονταν στο 22,1%. 

 Σε ό,τι αφορά το τέταρτο ερώτημά σας, σχετικά με το επίδομα που παρέχεται στα νοικοκυριά 
συνταξιούχων με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης Νοικοκυριών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, 
πληροφορείστε ότι το όριο της φτώχειας για το 2012 είχε οριστεί στα €11.149 (παρέμεινε το ίδιο με αυτό που 
ίσχυε το προηγούμενο έτος). Από το Σχέδιο, το 2012, επωφελήθηκαν περίπου 47.700 νοικοκυριά (63.000 
συνταξιούχοι) με δαπάνη €110 εκατ. Επίσης, στο πλαίσιο στήριξης των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα 
παραχωρήθηκε το ίδιο έτος Πασχαλινό Επίδομα ύψους €270, σε 70.000 συνταξιούχους με συνολική δαπάνη 
περίπου €19 εκατ., έχοντας θέσει ως εισοδηματικό κριτήριο τα €13.390 για μονήρες νοικοκυριό. 

 Παραμένω στη διάθεση σας σε περίπτωση που χρειασθείτε πρόσθετες πληροφορίες.» 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Μαΐου 2013 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας 
Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.503, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων 
με αρ. 23.06.010.02.503, ημερομηνίας 19/3/2013 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα 
ακόλουθα: 

2. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι ασφαλιστέες αποδοχές που είχε σε πίστη του ο ασφαλισμένος με βάση τις οποίες 
καταβλήθηκαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την περίοδο ασφάλισής του, είτε ως 
μισθωτός (ιδιωτικού/ημιδημόσιου/δημόσιου τομέα), είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο ή προαιρετικά 
ασφαλισμένος. 

3. Με βάση τα πιο πάνω, η δαπάνη των συντάξεων η οποία έχει καταβληθεί από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά το ποσό το οποίο ο συνταξιούχος εξασφάλισε με βάση τις εισφορές του ως 
μισθωτός στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να υπολογιστεί χωριστά. 

4. Για ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζω τους συνημμένους Πίνακες στους οποίους φαίνεται: 

(α) η ετήσια δαπάνη για τις συντάξεις που έχουν καταβληθεί σε όλους τους ασφαλισμένους του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τα έτη 1974 - 2012, και 

(β)  η ετήσια δαπάνη για κοινωνική σύνταξη κατά τα έτη 1995 - 2012.» 

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

                                                 
1
 Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2008-2011, Γενικές Κοινωνικές Σειρές, Σειρά 

II, Αρ. Έκθεσης 5, Στατιστική Υπηρεσία. 
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Απάντηση ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013 του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.010.02.505, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 

κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

«Ένταξη εμβολίου κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

 Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Η Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο προβλέπει στον τομέα της πρόληψης δύο δράσεις που στοχεύουν 
στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου είδους καρκίνου: 

(α)  Την εισαγωγή του εμβολίου HPV στα κορίτσια εφηβικής ηλικίας (πρωτογενής πρόληψη) και 

(β)  την εισαγωγή πληθυσμιακού ελέγχου με τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες 25-60 ετών (δευτερογενής 
πρόληψη). 

 Με στόχο την εφαρμογή του πιο πάνω στρατηγικού στόχου το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στη μελέτη 
των Κυπριακών επιδημιολογικών δεδομένων και σε εκτίμηση δαπάνης. Από αυτή τη μελέτη προέκυψε ότι 
απαιτείται ετήσια δαπάνη ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ για τον εμβολιασμό και ύψους 4,8 εκατομμυρίων 
ευρώ για τον πληθυσμιακό έλεγχο. Τα ποσά αυτά έχουν επί του παρόντος κριθεί από το Υπουργείο Υγείας ως 
απαγορευτικά λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που διέρχεται ο τόπος. 

 Ενόψει των πιο πάνω, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην εξεύρεση ενδιάμεσων προσωρινών 
λύσεων και συγκεκριμένα προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Αναφορικά με τον πληθυσμιακό έλεγχο έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό ιατρείο στο NAM III με στόχο τη 
εξάλειψη της λίστας αναμονής για το τεστ Παπανικολάου. Επιπρόσθετα σε συνεργασία με εθελοντική 
οργάνωση εισήγαγε πιλοτικό προληπτικό πληθυσμιακό πρόγραμμα (τεστ Παπανικολάου), στην περιοχή 
Σολέας, που καλύπτει τις γυναίκες ηλικίας 25-60 ετών. 

 Αναφορικά με τον εμβολιασμό το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει στο 
σύντομο μέλλον την εισαγωγή γενετικού εμβολίου, γεγονός που θα διαφοροποιήσει τα οικονομικά δεδομένα και 
θα διευκολύνει την εφαρμογή του δωρεάν εμβολιασμού στα κορίτσια της εφηβικής ηλικίας. 

 Σημειώνεται ότι πρόγραμμα πλήρους κάλυψης του εμβολιασμού διαθέτει μόνο ένας αριθμός κρατών της 
Ε.Ε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.519, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. 

Νίκου Νικολαΐδη  

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.519 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λεμεσού κ. 
Νίκο Νικολαΐδη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας με ημερομηνία 15 Απριλίου 
2013 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν προτίθεται να προχωρήσει στην 
παροχή αντισταθμιστικών μέτρων στις Κοινότητες που επηρεάζονται από τη λειτουργία του σκυβαλότοπου στο 
Βατί δεδομένου ότι ο εν λόγω χώρος θα τερματίσει τη λειτουργία του με την κατασκευή και λειτουργία της 
μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων στο Πεντάκωμο, η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το τέλος του 2015. 

 Όσον αφορά την εισήγησή σας για εξέταση της πιθανότητας μη καταβολής φορολογίας από τις 
επηρεαζόμενες Κοινότητες για τη λειτουργία του εν λόγω χώρου, σας πληροφορώ ότι το καθύλην αρμόδιο 
όργανο για την κατανομή και επιβολή τέλους είναι ο Δήμος Λεμεσού, ο οποίος διαχειρίζεται το χώρο.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Στο Κεφάλαιο Τέταρτο, θέματα εγγραφέντα για συζήτηση, δε θα μπούμε σήμερα, όμως, κύριοι 
συνάδελφοι και κυρίες συνάδελφοι, την επόμενη Πέμπτη θα υπάρχει Κεφάλαιο Τέταρτο και παρακαλώ να 
προετοιμαστούν οι ομιλητές, οι εισηγητές.  Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είναι ενήμεροι για τον κατάλογο ο 
οποίος έχει συζητηθεί σήμερα και παρακαλώ να ενημερωθούν οι βουλευτές οι οποίοι θα λάβουν το λόγο την 
ερχόμενη Πέμπτη. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη 
συνεδρία ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013, στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:   Νομοθετική εργασία  

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

 2.  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων 
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(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.036-2013). 

 3.  Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.023-2013). 

 4.  Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από 
Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.066-2013). 

 5.  Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.062-2013). 

 6.  Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.018-2013). 

 7.  Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.019-2013). 

 8.  Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης 
Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.016-2013). 

 9.  Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου 
Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων 
(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 
(Αρ. Φακ. 23.01.053.187-2012). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:   Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

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

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

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

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

(Ώρα λήξης:  4.31 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

Αντωνίου Αντώνης  Μαυρίδης Μάριος 

Βαρνάβα Γιώργος Μαυρονικόλα Ρούλα 

Βότσης Άγγελος Μέσης Χρίστος 

Γαβριήλ Γιαννάκης Μισός Αριστοτέλης 

Γεωργίου Γεώργιος Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Γεωργίου Γιώργος Νεοφύτου Αβέρωφ 

Δαμιανού Άριστος Νικολαΐδης Νίκος 

Δημητρίου Μισιαούλη Στέλλα Νουρής Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Παπαγεωργίου Πάμπος  

Ζαχαρίου Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας Περδίκης Γιώργος 

Κατσουρίδης Νίκος Προδρόμου Πρόδρομος 

Καυκαλιάς Αντρέας  Σαμψών Σωτήρης 

Κουκουμά Κούτρα Σκεύη Σαρίκας Φειδίας 

Κουλίας Ζαχαρίας Σταυριανός Πανίκκος 

Κυπριανού Ανδρέας Συλλούρης Δημήτρης 

Κυριακίδου Αθηνά Τάσου Γεώργιος 

Κυριακού Μαρία Τζιοβάνης Χριστάκης 

Κωνσταντίνου Κώστας Τορναρίτης Νίκος 

Κωνσταντίνου Νεόφυτος Φακοντής Αντρέας 

Κώστα Κώστας Φυττής Σοφοκλής 

Λαμάρης Γιάννος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Λουκαΐδης Γιώργος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Μαππουρίδης Ρίκκος Χριστοφόρου Λευτέρης 

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Χατζηρούσος Αντώνης 

Μαχτεσιάν Βαρτκές 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. 

2. Ανακοίνωση από τον Πρόεδρο αλλαγών στη σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής, της Ad Hoc 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον Κανονισμό της Βουλής, της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
για το Πόθεν Έσχες και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. 

3. Ανακοίνωση από τον Πρόεδρο του ορισμού από την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού 
Συναγερμού του κ. Νίκου Τορναρίτη ως κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου. 

4. Ανακοίνωση από τον Πρόεδρο του διορισμού του κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη ως γραμματέα του σώματος. 

5. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2012» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 
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7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και 
Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» 
και ψήφισή του σε νόμο. 

9. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Ανάγκη δημιουργίας διαδικτυακού πίνακα για καταγραφή των βασικών δεικτών των τραπεζών - 
Κακοτεχνίες στον πεζόδρομο του παραλιακού μετώπου της Λεμεσού - Ερωτήματα σχετικά με τους 
διαβητικούς ασθενείς και νεφροπαθείς στην Κύπρο και το εξωτερικό - Η διαχείριση του αίματος στα 
δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια - Παράνομη λειτουργία χοιροστασίων και σταθμού επεξεργασίας 
λυμάτων στην περιοχή “Οβγός” - Η λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης - Η αναμενόμενη 
κατάθεση του περί της Λειτουργίας Πρατηρίων Πετρελαιοειδών νομοσχεδίου στη Βουλή - Προοπτικές 
για ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις θερμομονωτικών λύσεων στην Κύπρο - Οι ακαθάριστες απολαβές και τα 
ωφελήματα των εργαζομένων στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
- Ανάγκη ενίσχυσης του μαθήματος των ελληνικών στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας - Η ανακύκλωση των 
μαγνητικών ταινιών στην Κύπρο - Ευρωπαϊκές υποδείξεις για Κυπρίους εκπαιδευτικούς που έχουν 
εργαστεί στην Ελλάδα - Ανάγκη υποχρεωτικής επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στην 
ξενοδοχειακή βιομηχανία - Φήμες για κατάργηση του θεσμού του επάρχου Κερύνειας - Καταγγελίες για 
παράνομη αλιεία καρχαριών στην Κύπρο - Η πολιτική της κυβέρνησης για τη χρήση γενερικών 
φυτοφαρμάκων - Ενέργειες εταιρείας λεωφορείων σε βάρος απεργούντων οδηγών - Η χρήση 
ακατάλληλων από στατική άποψη γηπέδων ποδοσφαίρου - Ανάγκη ειδίκευσης εργαζομένων ως δυτών 
και ειδικών συγκολλητών μετάλλων - Οι επιδιορθώσεις στο Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας - Η μη 
εφαρμογή του περί Παραλιών Νόμου σε σχέση με τον καθορισμό παραλιών ζώων - Ανάγκη 
διασφάλισης της πρόσβασης αναπήρων και εμποδιζόμενων ατόμων σε παραλίες λουομένων - Η 
λειτουργία και τα εξυπηρετούμενα συμφέροντα του τραπεζικού συστήματος στα κατεχόμενα - 
Παρανομίες σε χώρο πρασίνου από εργοστάσια και μηχανουργεία στον Άγιο Σπυρίδωνα Λεμεσού - Η 
ασφάλεια των επισκεπτών στο φαράγγι του Άβακα στον Ακάμα - Πρόβλημα από την έλλειψη υποδομής 
για πληροφόρηση των επισκεπτών για το πρόγραμμα προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στον 
Ακάμα - Παράτυπος διορισμός ακολούθων στο Υπουργείο Εξωτερικών - Ανάγκη επανεκτίμησης των 
ακινήτων και αποκατάστασης των κακοτεχνιών του αποχετευτικού συστήματος στο Λυθροδόντα - Η 
συνεργασία αστυνομίας και δήμων για πάταξη του ανάμματος λαμπρατζιών - Ανάγκη παρουσίας 
εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πλατφόρμα της Noble κατά τη διάρκεια των εργασιών 
της - Δέσμευση ξένων εταιρειών για επιχορήγηση εκπαίδευσης Κυπρίων στη διαχείριση φυσικού αερίου 
- Αίτημα για αύξηση των πιστώσεων για παραχώρηση δενδρυλλίων σε φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης - Ανάγκη ανάπτυξης του προσβάσιμου τουρισμού στην Κύπρο - Ανάγκη αποφυγής 
περιορισμών στην εισαγωγή κινεζικών φωτοβολταϊκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρόταση 
επιχορήγησης επαγγελματικής εκπαίδευσης δυτών στη Σικελία - Ανάγκη αυξημένης επιτήρησης και 
ελέγχου παρανομούντων παραθεριστών στον Ακάμα - Εισηγήσεις Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας 
Κύπρου για ανάπτυξη της ενεργειακής συνείδησης - Οι έλεγχοι για πραγματοποίηση ξεναγήσεων από 
αδειούχους Κυπρίους ξεναγούς - Τερματισμός κοινής εκστρατείας αστυνομίας και ακτιβιστών για την 
πάταξη της λαθροθηρίας αμπελοπουλιών - Κίνδυνος μείωσης των επιπέδων ασφάλειας των πτήσεων - 
Οι όροι υδροδότησης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης των οικισμών γηπέδων γκολφ - Αίτημα για 
καθαρισμό και φύλαξη των παραλιών στον Ακάμα - Η αναμενόμενη κατάθεση του περί Ελέγχου της 
Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας νομοσχεδίου στη Βουλή - Τα έργα για τοποθέτηση 
υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ισραήλ και ηπειρωτικής Ευρώπης - Η αξιολόγηση 
και η συνέχιση του Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα σχολεία - 
Αίτημα για προστασία του θαλάσσιου πλούτου στο ναυάγιο “Ζηνοβία” - Πληροφορίες για παράνομη 
ξενάγηση τουριστών στα κατεχόμενα και για εσκεμμένη παράλειψη αναφοράς στην τουρκική κατοχή - 
Μη συμμόρφωση θεματικού πάρκου με υποδείξεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κύπρο. 

10. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Κατασκευή τερματικού καυσίμων στην κατεχόμενη βόρεια ακτή της Κύπρου (απόρρητη απάντηση) - 
Μηχανισμός εξέτασης ιατρικών ευθυνών - Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τίμη - Εκδίκαση υπόθεσης 
παράνομης λειτουργίας χοιροστασίου στη Μαραθούντα - Καθεστώς μελών ΔΕΠ στα δημόσια 
πανεπιστήμια - Καθυστέρηση και αύξηση του κόστους της κατασκευής αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 
στην Αλαμινό - Οι κυβερνητικές ενέργειες για τερματισμό της οικολογικής καταστροφής στα Λιβερά - 
Αίτημα για καθαρισμό παραλίας και επιδιόρθωση κτισμάτων στη Λίμνη Πόλης Χρυσοχούς - Ανάγκη 
έγκρισης του καταστατικού του Ιδρύματος Μουσείου Αγώνος από το Υπουργικό Συμβούλιο - Υψηλή 
εκπομπή ρύπων σε εργοστάσια στο Πέρα Χωρίο Νήσου και μη συμμόρφωσή τους με υποδείξεις του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας - Καθυστέρηση στην πληρωμή των εκπαιδευτικών του Προαιρετικού 
Ολοήμερου Σχολείου και των εκπαιδευτών των Επιμορφωτικών Κέντρων - Αίτημα παραχώρησης 
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επιπρόσθετου νερού για άρδευση εναλλακτικών καλλιεργειών στην Αυδήμου - Αίτημα για εφαρμογή της 
νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη χρονική προθεσμία τιμολόγησης των γενόσημων φαρμάκων - Η 
μεταστέγαση και λειτουργία αλλαντοποιείου στον Κάτω Μύλο Λεμεσού - Τα προσχέδια τροποποίησης 
του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και του Κανονισμού 61.Η - Ανάγκη εκβάθυνσης του 
ψαρολίμανου στη Λάρνακα - Ανάγκη προστασίας των μελισσών από νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα - 
Καταγγελίες για ανεξέλεγκτη ροή λυμάτων στον ποταμό Οβγό - Αγορά προστατευτικών προσωπίδων 
από την Πολιτική Άμυνα και διαχείρισή τους - Αχρησιμοποίητες κτηνοτροφικές μονάδες στην κοινότητα 
Καντού - Οι επιπτώσεις στον πληθυσμό της πτηνοπανίδας και της ερπετοπανίδας από τη χρήση 
ποντικοφάρμακου - Έκθεση της Ομάδας Κρατών GRECO για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των 
κομμάτων και Κύπρος - Οι λήπτες και το κόστος του δημόσιου βοηθήματος κατά την τελευταία δεκαετία - 
Η φτώχια στην Κύπρο και η κρατική στήριξη - Το μέγεθος, οι μισθοί και οι συντάξεις στη δημόσια 
υπηρεσία την περίοδο 1974-2012 - Ανάγκη ένταξης του εμβολίου κατά του καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας στο πλαίσιο ενός εθνικού προγράμματος εμβολιασμών - Προβλήματα από τη λειτουργία 
σκυβαλότοπου στο Βατί στις γύρω κοινότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 


