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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ B΄ 

Συνεδρίαση 23ης Μαΐου 2013 

Ώρα έναρξης: 4.10 μ.μ. 

Αρ. 33 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Σ. ΦΥΤΤΗΣ) 

 Καλό απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι. 

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Προχωρούμε τώρα 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.  

 Τα πρώτα δύο θέματα, που τιτλοφορούνται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2013», πρόταση νόμου, και «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013», δεν είναι έτοιμα.   

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», αναβάλλεται.   

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα είναι «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα 
Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2013» 

Παρόντες: 

 Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα 

 Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Απριλίου και στις 14 Μαΐου 2013. 

 Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, καθώς και του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα και του 
Συνδέσμου Χρυσοχόων και Αργυροχόων Κύπρου. 
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 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων 
από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση του βασικού νόμου με υποδείξεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προέκυψαν στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοποίησης που καθορίζεται βάσει της 
Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22

ας
 Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση 

μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών. 

 Ειδικότερα, εισάγονται πρόνοιες που αφορούν μεταξύ άλλων τη διακίνηση στη Δημοκρατία αντικειμένων 
από πολύτιμα μέταλλα που προέρχονται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένης όμως 
υπόψη και της ανάγκης προστασίας του καταναλωτή, αλλά και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 

 Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κατατέθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Η ανάγκη τροποποίησης του νόμου προέκυψε μετά από παρατηρήσεις/σχόλια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που κοινοποιήθηκαν στις κυπριακές αρχές με εμπεριστατωμένη γνώμη, με ημερομηνία 4 
Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ της 22

ας
 Ιουνίου 1998, 

η οποία αφορά τη διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών.  
Μέσω αυτής της διαδικασίας κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη η 
τελευταία τροποποίηση του νόμου, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 11 
Οκτωβρίου 2012, με έναρξη ισχύος από τις 2 Ιανουαρίου 2013. 

2. Η προτεινόμενη τροποποίηση του νόμου έγινε κατόπιν παρότρυνσης της αστυνομίας και αφορά ένα από 
τα μέτρα που προτείνονται για την καταπολέμηση των αυξανόμενων κρουσμάτων διαρρήξεων και 
κλοπών μεγάλων ποσοτήτων πολύτιμων αντικειμένων και κοσμημάτων ως επίσης και της 
κλεπταποδοχής τέτοιων αντικειμένων τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα.  Σκοπός του 
νομοσχεδίου είναι να προστατεύει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον καταναλωτή, να συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της κλεπταποδοχής και στη μείωση του κινήτρου διαρρήξεων για τέτοια αντικείμενα.  
Τέλος, στόχος του ίδιου νομοσχεδίου είναι να βελτιώσει την επιτήρηση της αγοράς σε ό,τι αφορά την 
εμπορία αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα και να ρυθμίσει την εμπορία μεταχειρισμένων αντικειμένων 
από πολύτιμα μέταλλα (αγορά/πώληση/διαφήμιση). 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιστολή της παρατηρεί ότι ο νόμος: 

α. δε διασαφηνίζει ότι τα μέτρα που καθορίζονται είναι για σκοπούς προστασίας του καταναλωτή, 
για την προαγωγή της εντιμότητας των εμπορικών συναλλαγών και γενικότερα το δημόσιο 
συμφέρον και   

β. δεν επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα από κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) το 
οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
την Τουρκία, νοουμένου ότι αυτό το κράτος εφαρμόζει σύστημα ή πρότυπα αντίστοιχα με αυτά 
που προβλέπονται στην κυπριακή νομοθεσία. 

 Πρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει ότι ο νόμος θα παραβίαζε τα άρθρα 34 και 36 της 
Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εάν θεσπιζόταν χωρίς να ληφθούν υπόψη 
οι πιο πάνω παρατηρήσεις.  Η έκδοση εμπεριστατωμένης γνώμης υποχρεώνει το κράτος μέλος 
το οποίο συνέταξε τον τεχνικό κανόνα να ακυρώσει την έγκρισή του για έξι μήνες από την 
ημερομηνία της κοινοποίησής του, δηλαδή μέχρι την 31

η
 Μαρτίου 2013, και να κοινοποιήσει στην 

επιτροπή τη δράση στην οποία προτίθεται να προβεί ως αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης 
γνώμης.  

4. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το θέμα διεξοδικά και ετοίμασε, σε 
συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, κατάλληλες τροποποιήσεις με σκοπό τη συμμόρφωση του νόμου 
με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Πριν τη σύνταξη του νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε 
άτυπη διαβούλευση, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των φορέων/οργανισμών που 
θεωρήθηκαν ότι έχουν άμεση σχέση ή επηρεάζονται από το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο, 
δηλαδή εκπρόσωποι του Αρχηγείου της Αστυνομίας, του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης 
Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα και του Συνδέσμου Χρυσοχόων και Αργυροχόων Κύπρου. 

5. Σημειώνεται ότι το τροποποιητικό νομοσχέδιο κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 
Απριλίου 2013, σύμφωνα με την υποχρέωση που προέκυψε από την εμπεριστατωμένη γνώμη, μετά την 
έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, εφόσον δεν αναμενόταν η έγκρισή του από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων πριν την 31

η
 Μαρτίου 2013.  Θα κοινοποιηθεί επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία των Υπηρεσιών 2006/123/ΕΚ. 

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

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν 
της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του νομοσχεδίου σε νόμο. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν.   

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9Β του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16
Α
 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του τίτλου του μέρους VIII του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων αυτών; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από 
Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα είναι «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».  Η 
έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»  

Παρόντες: 

 Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Κώστας Κώστα 

 Ανδρέας Μιχαηλίδης Χρίστος Μέσης 

 Αριστοτέλης Μισός Νεόφυτος Κωνσταντίνου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 11 Απριλίου και στις 16 Μαΐου 2013.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο 
Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος του 
Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 27 του περί Στρατού της 
Δημοκρατίας Νόμου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση έκδοσης κανονισμών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή 
η έκδοση κανονισμών για την κρίση καταλληλότητας των μελών του στρατού για εκτέλεση ορισμένων 
καθηκόντων.  Περαιτέρω, σκοπείται η αναδιατύπωση της υφιστάμενης διάταξης του υπό αναφορά άρθρου που 
αφορά τις προαγωγές, έτσι ώστε να διασαφηνιστεί ότι με τη διάταξη αυτή εξουσιοδοτείται η έκδοση κανονισμών 
τόσο για τις προαγωγές των μελών του στρατού όσο και για την κρίση τους για προαγωγή. 
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 Στα πλαίσια της συζήτησης επί του νομοσχεδίου, η επιτροπή, στη βάση των διευκρινίσεων που της 
δόθηκαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου από 
νομοτεχνικής άποψης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά 
πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και των μελών της 
βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Κόμματος 
εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής 
άποψης. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια 
του σώματος.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Σωτήρης Σαμψών, παρακαλώ. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Κύριε Πρόεδρε, στο θέμα υπ’ αριθμόν 5 ακριβώς λέει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιφυλάσσει το 
δικαίωμά του να τοποθετηθεί στην ολομέλεια.  Θα τοποθετηθούμε υπέρ μεν, αλλά με την προειδοποίηση προς 
όλους τους αποδέκτες ότι δε θα δεχθούμε κακή χρήση του δικαιώματος που παραχωρούμε στους υπεύθυνους, 
για να εκδίδουν κανονισμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 και 2; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα υπ’ αριθμόν 6 και 7 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Οι περί Διαμνημονεύσεων του 
Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και «Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής 
Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Διαμνημονεύσεων 
του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και «Οι περί Διαμνημονεύσεων 

της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» 

Παρόντες: 

 Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Κώστας Κώστα 

 Ανδρέας Μιχαηλίδης Χρίστος Μέσης 
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 Αριστοτέλης Μισός Νεόφυτος Κωνσταντίνου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε από κοινού τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Απριλίου και στις 16 Μαΐου 2013.  Στα πλαίσια των 
συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του 
Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, 
καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Στρατού της 
Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας 
Κανονισμών, έτσι ώστε να διασαφηνιστούν οι προϋποθέσεις απονομής της διαμνημόνευσης ευδόκιμης 
διοίκησης σε αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας.  

 Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 71 του περί Εθνικής 
Φρουράς Νόμου, είναι η τροποποίηση των Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς Κανονισμών με την 
προσθήκη σε αυτούς διασαφηνιστικής πρόνοιας με βάση την οποία οι εκάστοτε τροποποιήσεις που επέρχονται 
στους περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς θα ισχύουν και για τα μέλη του 
στρατού που είναι αποσπασμένα στην Εθνική Φρουρά.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους υφιστάμενους 
κανονισμούς οι διαμνημονεύσεις για την Εθνική Φρουρά είναι αυτές που καθορίζονται στους περί 
Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς, οι οποίοι εφαρμόζονται, τηρουμένων των 
αναλογιών και με τις αναγκαίες προσαρμογές, στην Εθνική Φρουρά κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζονται στο 
Στρατό της Δημοκρατίας. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους αρμοδίους του Υπουργείου 
Άμυνας και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς σε σχέση με τους πρώτους κανονισμούς, η προτεινόμενη 
τροποποίηση των προϋποθέσεων απονομής της διαμνημόνευσης ευδόκιμης διοίκησης σε αξιωματικούς του 
Στρατού της Δημοκρατίας κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να καταστεί πιο ουσιαστική η απονομή της 
διαμνημόνευσης αυτής.   

 Ειδικότερα, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία η διαμνημόνευση ευδόκιμης διοίκησης απονέμεται σύμφωνα 
με την ισχύουσα ρύθμιση σε αξιωματικούς βαθμού συνταγματάρχη, αντισυνταγματάρχη, ταγματάρχη και 
λοχαγού, οι οποίοι συμπληρώνουν το χρόνο διοίκησης που καθορίζεται στους περί Αξιωματικών του Στρατού 
της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμούς, προκειμένου να 
δικαιούνται κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, και οι οποίοι προήχθησαν στον επόμενο βαθμό και παρέμειναν σε 
αυτόν τουλάχιστον για έξι μήνες.  Ως αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής η διαμνημόνευση ευδόκιμης διοίκησης 
απονέμεται σε όλους τους αξιωματικούς που συμπληρώνουν το χρόνο διοίκησης που απαιτείται για να κριθούν 
και να προαχθούν στον επόμενο βαθμό.  Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Άμυνας, αφού μελέτησε σχετική 
εισήγηση του ΓΕΕΦ, έκρινε σκόπιμη την προτεινόμενη τροποποίηση.  Συγκεκριμένα, με τη ρύθμιση που 
προτείνεται η διαμνημόνευση θα είναι τριών τάξεων και θα απονέμεται σε αξιωματικούς που συμπληρώνουν 
συνολικό χρόνο ευδόκιμης διοίκησης οκτώ ετών για την Α´ Τάξη, έξι ετών για τη Β´ Τάξη και τριών ετών για τη 
Γ´ Τάξη σε ενεργή μονάδα, ανεξάρτητα αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την κρίση και προαγωγή 
τους στον επόμενο βαθμό.   

 Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης των πρώτων κανονισμών, η εκπρόσωπος του Γραφείου του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε την ανάγκη διασαφήνισης της έννοιας του όρου “ευδόκιμη 
διοίκηση” με τη συμπερίληψη σχετικής ερμηνευτικής διάταξης.  Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Άμυνας σε 
συνεργασία με την πιο πάνω εκπρόσωπο υπέβαλε στην επιτροπή διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών, 
στο οποίο διαλαμβάνεται ορισμός του όρου “ευδόκιμη διοίκηση”. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά 
πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και των μελών της 
βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Κόμματος 
εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των πρώτων κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο 
πάνω και την έγκριση των δεύτερων κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών όλων των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα τοποθετηθεί στην ολομέλεια. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Σαμψών. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 
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 Και πάλι, κύριε Πρόεδρε, υιοθετώ τα όσα είπα και για το θέμα υπ’ αριθμόν 5.  Θα υπερψηφίσουμε και τα 
δύο κανονιστικά νομοθετήματα, με την προειδοποίηση πάλι ότι δε θα δεχθούμε κακή χρήση των κανονισμών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Όπως θα πρέπει να ισχύει σε όλους τους κανονισμούς. Να μη γίνεται κακή χρήση δηλαδή για 
όλους γενικά. 

 Λοιπόν, υπάρχει ένσταση στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 6 κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, οι υπ’ αριθμόν 6 κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 7 κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, οι υπ’ αριθμόν 7 κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 8 θέμα είναι «Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης 
Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για 
τους κανονισμούς «Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής 

Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» 

Παρόντες: 

 Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής  

 Πάμπος Παπαγεωργίου Αντώνης Αντωνίου 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Βαρνάβα 

 Λευτέρης Χριστοφόρου Νίκος Κουτσού 

 Μάριος Μαυρίδης Ζαχαρίας Κουλίας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε τους πιο 
πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3, 10 και 17 Απριλίου και στις 
15 Μαΐου 2013.  Στην πρώτη συνεδρίαση  κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 
καθώς και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 
Στέγης, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων 
και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Περιουσιών Κατεχομένων (ΠΑΣΙΠΕΚΑ). Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών 
Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πληγέντων Εκτοπισθέντων 
Επιχειρηματιών, καθώς και το Κίνημα Κυπρίων Κτηματιών Κατεχομένων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής. 

 Σκοπός των τροποποιητικών κανονισμών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Κεντρικού 
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι το 
συμβούλιο του ΚΦΙΚΒ να καταρτίζει και υποβάλλει διά του Υπουργού Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο 
για έγκριση κανονισμούς προς ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που σύμφωνα με το σχετικό νόμο χρήζει 
καθορισμού. 

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΦΙΚΒ, μέσα στα πλαίσια των σημερινών δημοσιονομικών 
συνθηκών ετοιμάσθηκαν οι κανονισμοί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Νομική Υπηρεσία, 
των οποίων η έγκριση κρίνεται ως επείγουσα, διαφορετικά ο ΚΦΙΚΒ κινδυνεύει με κατάρρευση. 

 Συγκεκριμένα, με τους κανονισμούς προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Τροποποίηση του Κανονισμού 2 αναφορικά με τον ορισμό του όρου “δικαιούχο πρόσωπο”, έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει πρόσωπα μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας.  

2. Τροποποιήσεις στους ορισμούς του Κανονισμού 2 όσον αφορά τους ακόλουθους όρους: 

α. “εισόδημα”, για το οποίο καθορίζεται τι είναι το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα, χορήγημα, 
ωφέλημα που προέρχεται από τη Δημοκρατία ή και από σχέδιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
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β. “οικογενειακό εισόδημα”, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα όλων 
των μελών της οικογένειας, 

γ. “οικογένεια” και “μέλος οικογένειας”, όπου καθορίζονται οι σύζυγοι, ο πατέρας και η μητέρα, κατά 
πόσο αυτοί συζούν με τα τέκνα τους ή αν αυτά ζουν σε διαφορετική στέγη, καθώς και αν ο 
πατέρας ή και η μητέρα βρίσκονται σε διάσταση ή και αν είναι διαζευγμένοι, 

δ. “πολύτεκνη οικογένεια”, η οποία ορίζεται ως αυτή που έχει τέσσερα παιδιά, 

ε. “τέκνα”, για τα οποία καθορίζεται ποια είναι άγαμα νόμιμα τέκνα, άγαμοι προγονοί και άγαμα 
τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας, 

στ. “συνολικό εμβαδό κατοικίας”, το οποίο καθορίζεται ως το εμβαδό της κατοικίας όσον αφορά 
κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων μηχανοστασίων, αποθηκευτικών χώρων και 
καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, εκτός κάποιων εξαιρέσεων. 

3. Τροποποίηση του Κανονισμού 2 στον ορισμό του όρου “νεοδημιουργούμενο ζευγάρι”, έτσι ώστε να 
δύναται το ζευγάρι να κάνει αίτηση για δανειοδότηση μέσω του υφιστάμενου σχεδίου εντός δεκαοκτώ 
μηνών αντί εντός τριών ετών που ισχύει σήμερα. 

4. Τροποποίηση του Κανονισμού 2 στον ορισμό του όρου “σπουδές” για συμπερίληψη εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων που δε συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους αναγνωρισμένων σχολών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης,  νοουμένου ότι ο αιτητής κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας ενός 
έτους τουλάχιστον, περιλαμβανομένης και της απόκτησης επαγγελματικών τίτλων σπουδών. 

5. Τροποποίηση του Κανονισμού 3(2)(γ), έτσι ώστε στην επιδότηση από τον ΚΦΙΚΒ του επιτοκίου των 
δανείων που συνάπτει ο αιτητής να περιλαμβάνεται και για επαγγελματικούς σκοπούς, πέρα από τους 
στεγαστικούς σκοπούς που ισχύει σήμερα. 

6. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1), έτσι ώστε στην επιδότηση, εγγύηση ή δανειοδότηση από τον 
ΚΦΙΚΒ του επιτοκίου των δανείων που συνάπτει ο αιτητής να περιλαμβάνεται και δάνειο για 
επαγγελματικούς σκοπούς, πέρα από τους στεγαστικούς σκοπούς που ισχύει σήμερα. 

7. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(α)(ii), έτσι ώστε να παραχωρείται στο δικαιούχο που έχει εγγύηση 
από τον ΚΦΙΚΒ για εξασφάλιση στέγης σε υφιστάμενη κατοικία και το εμβαδόν της οικιστικής του 
μονάδας είναι μέχρι 275 τμ. Το 100% του δικαιούμενου ποσού, αν έχει εμβαδόν από 276 τμ. Και άνω, το 
50% του ποσού, ενώ όσον αφορά πολύτεκνες οικογένειες να μην ισχύει το μέτρο αυτό.  Στην περίπτωση 
που αίτηση υποβάλλεται από πρόσφυγα αιτητή που δεν είναι δικαιούχο πρόσωπο, αλλά το δικαιούχο 
πρόσωπο είναι σύζυγος του αιτητή, τότε εξετάζεται η αίτηση από τον ΚΦΙΚΒ. 

8. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(α)(ii), δεύτερη επιφύλαξη, έτσι ώστε να διαγραφεί η φράση «ή ούτε 
ένας από τους γονείς του είναι πρόσφυγας». 

9.  Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(β)(ν), έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσό δανειοδότησης για αγορά, 
ανέγερση, επέκταση οικήματος, δημιουργία γηπέδου κ.λπ. από €85.000 σε €100.000. 

10. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1) με την προσθήκη νέας παραγράφου (γ), με την οποία καθίσταται 
δυνατή η παραχώρηση δανείων στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες, τα οποία μπορεί να ανέλθουν: 

α. για σπουδές μέχρι €105.000, 

β. για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια μέχρι €17.000, 

γ.  για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι €85.000, 

δ. για στεγαστικούς σκοπούς μέχρι €130.000, 

ε.  για επαγγελματικούς σκοπούς μέχρι €70.000 με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ και μέχρι €105.000 με 
εγγύηση του ΚΦΙΚΒ. 

11. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (γ) και την αντικατάστασή της 
με νέα υποπαράγραφο (δ), με την οποία αντικαθίσταται η κατά 3,5% επιδότηση του επιτοκίου για 
στεγαστικά δάνεια με την επιδότηση κατά 3,5% του επιτοκίου του δανείου που συνάπτει ο δανειστής, 
έτσι ώστε ο αιτητής να επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο 2,5% για στεγαστικό δάνειο που συνάπτει 
μέχρι και έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής του. Επιπλέον, προστίθεται επιφύλαξη, σύμφωνα 
με την οποία, στην περίπτωση που στεγαστικό δάνειο συνάφθηκε από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με 
επιτόκιο 2,5% ή χαμηλότερο, δεν επιδοτείται. 

12. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1) με την προσθήκη νέων υποπαραγράφων (ε), (ζ) και (η), με τις 
οποίες εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία σε δικαιούχο πρόσωπο με οικογενειακό 
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εισόδημα από €80.000 μέχρι €100.000 γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό, ενώ από 
€100.001 και άνω γίνεται αποκοπή 25% από το δικαιούμενο ποσό. 

13. Τροποποίηση του Κανονισμού 4 με την προσθήκη νέας παραγράφου (6), με την οποία διασφαλίζεται ότι 
οι οφειλέτες/συνοφειλέτες/εγγυητές έχουν ικανοποιητικά και τεκμηριωμένα εισοδήματα και ότι είναι 
ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών κατά την ημερομηνία σύναψης του δανείου και κάτω των εβδομήντα 
ετών κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου, με επιφύλαξη στις περιπτώσεις αιτήσεων για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατά τις οποίες επαφίεται στο συμβούλιο να αποφασίσει κατά πόσο θα 
εφαρμοστούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις. 

14. Τροποποίηση του Κανονισμού 7 με την προσθήκη νέας παραγράφου (5), έτσι ώστε, σε περίπτωση που 
ο ΚΦΙΚΒ συνοδεύει την έγκρισή του με όρους, αυτοί να ικανοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος 
που θέτει (μέχρι και έξι μήνες και, σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι, μέχρι και δεκαοχτώ μήνες). 

15. Τροποποίηση του Κανονισμού 10(1) με τη διαγραφή της παραγράφου (1) και την αντικατάστασή της με 
νέα παράγραφο (1), η οποία αφορά το ύψος παροχής εγγύησης ή δανειοδότησης ή επιδότησης 
επιτοκίου το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί είτε το 80% της αξίας της κατεχόμενης περιουσίας είτε το 
μέγιστο ποσό του σχεδίου για το οποίο γίνεται η αίτηση (όποιο είναι το μικρότερο), αφού αφαιρεθούν 
τυχόν προηγούμενα ποσά δανείων που λήφθηκαν μέσω σχεδίων του ΚΦΙΚΒ. 

16. Τροποποίηση του Κανονισμού 11(α), έτσι ώστε να καθορίζεται ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2,5% στις 
περιπτώσεις αιτήσεων για εξασφάλιση στέγης ή επαγγελματικής στέγης και 4,5% στις περιπτώσεις 
αιτήσεων για επαγγελματικούς σκοπούς με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ. 

17. Τροποποίηση των βασικών κανονισμών με την προσθήκη νέου Κανονισμού 15, οι πρόνοιες του οποίου 
θα τυγχάνουν εφαρμογής για δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση των παρόντων κανονισμών.  Σύμφωνα με 
τον πιο πάνω κανονισμό, όταν ο ένας γονιός του αιτητή ή και οι δύο είναι πρόσφυγες, στα παρεχόμενα 
σπουδαστικά δάνεια θα γίνεται αποκοπή 15% από το δικαιούμενο ποσό, στα επαγγελματικά δάνεια 
αποκοπή 25% και στα παρεχόμενα στεγαστικά δάνεια αποκοπή 20%, ενώ, όταν κανείς από τους γονείς 
δεν είναι πρόσφυγας, οι αποκοπές θα είναι ύψους 40%, 50% και 40%, αντίστοιχα.  Η αποκοπή θα είναι 
ύψους 40% στα παρεχόμενα στεγαστικά δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Επιπρόσθετα, 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, η ισχύς του σχεδίου δανειοδότησης για νεοδημιουργούμενα 
ζευγάρια αναστέλλεται για δύο χρόνια. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού μελέτησε 
διεξοδικά τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών που εισηγείται το Υπουργείο Οικονομικών, κατέληξε 
στην εισήγηση περαιτέρω τροποποιήσεων σε κάποιες από αυτές. Συγκεκριμένα, τα μέλη της επιτροπής 
προτείνουν τα εξής: 

1. Τροποποίηση στον ορισμό του όρου “εισόδημα”, ώστε αυτός να αφορά το καθαρό ετήσιο εισόδημα από 
τα ακόλουθα: εργασία, περιουσία, σύνταξη, χορήγημα, ωφέλημα που προέρχεται από τη Δημοκρατία ή 
και από σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

2. Τροποποίηση στον ορισμό του όρου “τέκνα”, ώστε αυτός να συμπεριλαμβάνει και όσα παιδιά φοιτούν σε 
αναγνωρισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

3. Στην τροποποίηση που θα επέλθει στον ορισμό του όρου “συνολικό εμβαδό” να προστεθεί στο τέλος 
επιφύλαξη με την οποία, αν η υψομετρική διαφορά επιβάλλει την κατασκευή υποστέγων, να εξαιρείται 
από το εμβαδό των καλυμμένων χώρων. 

4. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(δ) και 4(1)(ε), έτσι ώστε η επιβάρυνση του επιτοκίου του αιτητή να 
μειωθεί από 2,5% σε 2%. 

5. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(η), ώστε να εισαχθούν εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία 
σε δικαιούχο πρόσωπο με οικογενειακό εισόδημα από €0 μέχρι €60.000 δε θα γίνεται καμία αποκοπή, 
από €60.000 μέχρι €100.000 θα γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό, ενώ από €100.001 και 
άνω θα γίνεται αποκοπή 20% από το δικαιούμενο ποσό. 

6. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(6), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι οφειλέτες/συνοφειλέτες/εγγυητές έχουν 
ικανοποιητικά και τεκμηριωμένα εισοδήματα και ότι θα είναι ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών κατά την 
ημερομηνία σύναψης δανείου και κάτω των εβδομήντα πέντε ετών κατά την ημερομηνία λήξης του 
δανείου. 

7. Τροποποίηση του Κανονισμού 10(1) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης στην παράγραφο (β) και τη 
διαμόρφωσή του, έτσι ώστε το ποσό που θα παραχωρείται σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια για 
επιδιορθώσεις, βελτιώσεις ή/και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία να μη συνυπολογίζεται για σκοπούς 
των πιο πάνω υπολογισμών με το μέγιστο ποσό δανείου που παραχωρείται για στεγαστικούς σκοπούς 
για τα πρώτα δεκαπέντε χρόνια, καθώς και να προστεθεί νέα παράγραφος (γ), με την οποία δάνειο που 
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θα ληφθεί μέσω του ΚΦΙΚΒ για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να μη συνυπολογίζεται με 
οποιοδήποτε άλλο δάνειο από τον ΚΦΙΚΒ. 

8. Τροποποίηση του Κανονισμού 11(α), έτσι ώστε να καθορίζεται ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2% στις 
περιπτώσεις αιτήσεων για εξασφάλιση στέγης ή επαγγελματικής στέγης και 3% στις περιπτώσεις 
αιτήσεων για επαγγελματικούς σκοπούς με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ. 

9. Τροποποίηση του Κανονισμού 15, οι πρόνοιες του οποίου θα εφαρμοσθούν για ένα χρόνο μετά τη 
δημοσίευση των παρόντων κανονισμών, ώστε, όταν ο ένας γονιός του αιτητή ή και οι δύο είναι 
πρόσφυγες, στα παρεχόμενα σπουδαστικά δάνεια να γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό, 
στα επαγγελματικά δάνεια αποκοπή 15% και στα παρεχόμενα στεγαστικά δάνεια 10%, όταν κανείς από 
τους γονείς δεν είναι πρόσφυγας, οι αποκοπές να είναι ύψους 25%, 25% και 25%, αντίστοιχα, και η 
αποκοπή να είναι ύψους 20% στα παρεχόμενα δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό το σχέδιο δανειοδότησης για νεοδημιουργούμενα 
ζευγάρια αναστέλλεται για ένα χρόνο. 

 Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του όλου θέματος, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από την 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών να μεταφέρει τις πιο πάνω εισηγήσεις τους στον πολιτικό της 
προϊστάμενο.  Όταν υπάρξει απάντηση από τον Υπουργό Οικονομικών, τα μέλη θα προχωρήσουν ανάλογα. 

 Σημειώνεται ότι αργότερα ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του, η οποία διαβιβάσθηκε στα μέλη 
της επιτροπής, ανέφερε πως, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεινόμενες περεταίρω τροποποιήσεις αναμένεται 
να οδηγήσουν στη μείωση του αριθμού των αιτήσεων που θα ικανοποιηθούν και με δεδομένο ότι ο ετήσιος 
προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ δε θα αυξηθεί, δε συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. 

 Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, οι υπό αναφορά 
κανονισμοί έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία. 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΚΦΙΚΒ συμφωνούν 
με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία. 

 Οι εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
δήλωσαν πως δεν έχουν να προσθέσουν οτιδήποτε περεταίρω, ως εκ τούτου συμφωνούν με την έγκριση των 
κανονισμών. 

 Οι εκπρόσωποι της ΠΕΠ και της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων συμφωνούν με τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών. 

 Τέλος, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΠΕΚΑ δήλωσαν ότι η θέση του συνδέσμου τους είναι πως ο ΚΦΙΚΒ δεν 
έχει βοηθήσει τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών, ως εκ τούτου δεν 
αποδέχονται την έγκριση των κανονισμών. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες των υπό αναφορά 
κανονισμών, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς λήψης τελικής 
απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα γίνει από όλους τοποθέτηση στην ολομέλεια, ενώ υπάρχουν και τροπολογίες από το ΑΚΕΛ.  

 Οι τροπολογίες θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

(Οι σχετικές τροπολογίες) 

Προτεινόμενες τροπολογίες της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

1. Γίνεται εισήγηση για την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (η) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 
4  με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (η): 

 «(η)  Για όλους τους καθορισμένους σκοπούς δανειοδότησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 σε 
δικαιούχο πρόσωπο με οικογενειακό εισόδημα- 

 (i) από ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 ευρώ) μέχρι και εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 ευρώ) θα 
γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό, και 

 (ii) από εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (100.001 ευρώ) και άνω θα γίνεται αποκοπή 20% από το 
δικαιούμενο ποσό.». 

2. Γίνεται εισήγηση για την αντικατάσταση της παραγράφου (6) του Κανονισμού 4 με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο (6):  
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 «(6) Οι οφειλέτες/συνοφειλέτες/εγγυητές πρέπει να έχουν ικανοποιητικά και τεκμηριωμένα 
εισοδήματα, να είναι ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών κατά την ημερομηνία σύναψης του δανείου και 
κάτω των εβδομήντα πέντε ετών κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου:  

 Νοείται ότι, αν οι πιο πάνω οφειλέτες/συνοφειλέτες/εγγυητές μπορούν αποδεδειγμένα να 
αποπληρώσουν το δάνειο, τότε το όριο ηλικίας μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας 
των ογδόντα ετών.».  

3. Γίνεται εισήγηση για την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 
10 των βασικών κανονισμών όπως περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 6 των παρόντων Κανονισμών με 
την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (β): 

 «(β) Το ποσό του δανείου που παραχωρείται για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια και για επιδιορθώσεις, 
βελτιώσεις ή/και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία δε θα συνυπολογίζεται για τους σκοπούς των πιο 
πάνω υπολογισμών με το μέγιστο ποσό δανείου που παραχωρείται για στεγαστικούς σκοπούς.». 

4. Γίνεται εισήγηση για την αντικατάσταση του Κανονισμού 15 των βασικών κανονισμών όπως αυτός 
περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 8 των παρόντων Κανονισμών με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 15: 

 «15(1)(α)   Στα παρεχόμενα σπουδαστικά δάνεια θα γίνεται αποκοπή 25% από το δικαιούμενο ποσό, 
όταν κανένας από τους γονείς δεν είναι πρόσφυγας. 

   (β) Το σχέδιο δανειοδότησης για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια αναστέλλεται για περίοδο ενός 
έτους 

   (γ) Στα παρεχόμενα δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα γίνεται αποκοπή 20% από 
το δικαιούμενο ποσό, όταν οι γονείς του αιτητή δεν είναι πρόσφυγες. 

   (δ) Στα επαγγελματικά δάνεια θα γίνεται αποκοπή 25% από το δικαιούμενο ποσό, όταν οι 
γονείς του αιτητή δεν είναι πρόσφυγες. 

   (ε) Στα παρεχόμενα στεγαστικά δάνεια θα γίνεται αποκοπή 25% από το δικαιούμενο ποσό, 
όταν οι γονείς του αιτητή δεν είναι πρόσφυγες. 

 (2) Τα μέτρα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) έως (ε) της παραγράφου (1) θα 
εφαρμόζονται για διάρκεια ενός έτους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης των 
παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Η κ. Κουκουμά, παρακαλώ. 

ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ: 

 Έχουμε καταθέσει, κύριε Πρόεδρε, μία σειρά από τροπολογίες και θα ήθελα να αναφέρω ότι στην 
τροπολογία που υπάρχει η επιφύλαξη, στη δεύτερη τροπολογία, που αφορά την παράταση μέχρι τη 
συμπλήρωση των ογδόντα, την ηλικία των ογδόντα χρόνων, την αποσύρουμε την επιφύλαξη και μένουν οι 
υπόλοιπες τροπολογίες, τις οποίες έχουμε καταθέσει και κυκλοφορήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  

 Δεν ξέρω, υπάρχει τοποθέτηση από τα κόμματα στις τροπολογίες; 

 Ο κ. Άγγελος Βότσης, παρακαλώ. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, στην τροπολογία που αφορά στο κομμάτι της μείωσης ύψους 25% στους μη πρόσφυγες 
για τα φοιτητικά -είναι η τέταρτη τροπολογία- έχω την εντύπωση ότι παρέλειψαν να μπει μέσα το κομμάτι που 
αφορά εκείνους που έχουν ή ένα γονιό ή δύο γονιούς πρόσφυγες, που είναι 10% μείωση.  Δεν περιλαμβάνεται 
στην τροπολογία αναφορά στο πρώτο κομμάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Απαντώ εγώ, διότι τα γνωρίζω.  Εκείνα περνούν όπως συμφωνήθηκαν στην επιτροπή. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 
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 Ναι, αλλά εδώ λέει ότι αντικαθίσταται ο ένας κανονισμός από άλλον κανονισμό.  Έχω την εντύπωση ότι 
θα είναι ελλιπές.  Να ξεκαθαριστεί ότι θα ισχύουν τα άλλα, γιατί νομίζω ότι δε θα ισχύουν τα άλλα, όπως είναι 
μέσα. 

ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κυρία Κουκουμά. 

ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ: 

 Αυτό που διατυπώνουμε εμείς με την τροπολογία μας είναι ότι δεχόμαστε τις μειώσεις όσον αφορά τις 
περιπτώσεις που είτε ο ένας είτε οι δύο γονείς είναι πρόσφυγες, αλλά όσον αφορά τις περιπτώσεις που απλά 
είναι ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας οι αιτητές να ισχύουν αυτά που προτείνουμε εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  

 Λοιπόν, αφού θέλουμε... 

ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ: 

 Εάν χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε, να εξηγήσω και τις υπόλοιπες τροπολογίες, να το κάμω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, δε χρειάζεται, είναι καθαρότατες. 

 Ο κ. Τορναρίτης, παρακαλώ. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα τηρήσει στάση αποχής σε όλες τις τροπολογίες του 
ΑΚΕΛ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.   

 Το ΔΗΚΟ δι’ εμού θα τις εγκρίνει όλες! 

(Γέλια) 

 Η ΕΔΕΚ. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, και εμείς θα στηρίξουμε τις τροποποιήσεις τις οποίες έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Οι υπόλοιποι;  Θέλει να μιλήσει κανένας;  Ο κ. Ευαγόρου;  Όχι! 

 Οι άλλοι δε θέλουν. 

 Επομένως, ψηφίζουμε τώρα για τις τροπολογίες. 

 Πόσοι τοποθετούνται υπέρ της πρώτης τροπολογίας του ΑΚΕΛ; 

 Παρακαλώ, κύριε γραμματέα, μέτρα! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μετρούμε, κύριε Πρόεδρε! 

 Τριάντα υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Κανένας, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τηρούν αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και δεκαοκτώ αποχές, η πρώτη τροπολογία εγκρίνεται. 

 Πόσοι τοποθετούνται υπέρ της δεύτερης τροπολογίας του ΑΚΕΛ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τηρούν αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και μία αποχή, η δεύτερη τροπολογία εγκρίνεται. 

 Πόσοι τοποθετούνται υπέρ της τρίτης τροπολογίας του ΑΚΕΛ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τηρούν αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και δεκαοκτώ αποχές, η τρίτη τροπολογία εγκρίνεται. 

 Πόσοι τοποθετούνται υπέρ της τέταρτης τροπολογίας του ΑΚΕΛ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας, κύριε Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τηρούν αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και δεκαοκτώ αποχές, η τέταρτη τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε τώρα στην έγκριση των κανονισμών. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Οι κανονισμοί εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Το υπ’ αριθμόν 9 θέμα είναι «Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη 
Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».  Η έκθεση 
θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί 

Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» 

Παρόντες: 

 Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου 

 Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου 

 Γιώργος Λουκαΐδης  Σοφοκλής Φυττής 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2012 και στις 17 Μαΐου 2013.  
Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και 
του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, 
δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή. 

 Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της 
απόφασης IG. 19/12 της 16

ης
 Συνάντησης των Συμβαλλόμενων Μερών στο Πρωτόκολλο σχετικά με τις Ειδικά 

Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλομορφία στη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στο 
Μαρακές του Μαρόκο το 2009.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σκοπός της εν λόγω απόφασης είναι η 
τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του προαναφερόμενου πρωτοκόλλου για εκσυγχρονισμό των 
καταλόγων των ειδών που κινδυνεύουν και των ειδών των οποίων η εκμετάλλευση ρυθμίζεται από το 
πρωτόκολλο με βάση τη σύγχρονη επιστημονική πληροφόρηση, καθώς και η επικαιροποίηση της 
επιστημονικής ονοματολογίας των ειδών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους αυτούς. 

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

 Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
εισηγείται ομόφωνα στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω 
απόφασης, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Σύμβασης για 
την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γεώργιο Προκοπίου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Αστειευόμενος) 

 Ναι, είπα “δι’ εμού”, διότι είμαι ο αντιπρόσωπος στην επιτροπή Προσφύγων, κύριε Προκοπίου.  Γι’ αυτό 
το είπα! 

Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: 
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 Εντάξει, Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έντζιε φαντάζουμαι να διαμαρτύρεσαι; 

Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: 

 Συμφωνώ, Πρόεδρε!  Έχεις όλη την εξουσία! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν.   

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Προσθήκη νέου άρθρου 3Α στο βασικό νόμο.  Άρθρο 3. 

 Προσθήκη νέου πίνακα 2 στο βασικό νόμο.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 μέχρι 4; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας 
από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία. 

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατατέθηκαν  
από τους υπουργούς   

Παραπέμπονται στις 
επιτροπές 

1.  Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην 
Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.104-2013). 

Εσωτερικών  Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

2.  Οι περί Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών - Θέση Διευθυντή (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.027-2013). 

Συγκοινωνιών και Έργων  Νομικών  
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3.  Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, 
ημερ. 16 Μαΐου 2013 για την 
παραχώρηση, εκμίσθωση, ανταλλαγή ή 
παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής 
γης σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί 
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου 74/88, 
όπως αυτή έχει εγκριθεί από το 
Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση 
αρ. 74.627, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 
2013. 
(Αρ. Φακ. 06.03.003.001). 

Εσωτερικών Εσωτερικών 

4.  Ετήσια έκθεση του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2011, 
σύμφωνα με το άρθρο 53(3) του Νόμου 
89(Ι)/2001. 
(Αρ. Φακ. 10.01.001.025). 

Υγείας Υγείας 

Προτάσεις νόμου 
 

Κατατέθηκαν από Παραπέμπονται 
στις επιτροπές 

1. Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής  
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.038-2013). 

Ρίκκο Μαππουρίδη, 
Σωτήρη Σαμψών  
και Γεώργιο Γεωργίου,  
βουλευτές Δημοκρατικού 
Συναγερμού 

Νομικών 

2. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.039-2013). 

Γιάννο Λαμάρη 
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις  

Συγκοινωνιών και 
Έργων  
 

3. Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.040-2013). 

Άγγελο Βότση  
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος 

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, κύριε Περδίκη. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Θα παρακαλούσα πολύ, εάν είναι δυνατόν, το πρώτο θέμα, που είναι «Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών 
στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», να πάει αντί στην επιτροπή Γεωργίας στην επιτροπή 
Περιβάλλοντος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Περιβάλλοντος;    

 Υπάρχει αντίρρηση; 

 Καταλάβατε, συνάδελφοι;   

 Το θέμα «Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» ήρθε από 
το Υπουργείο Εσωτερικών και, ενώ παραπέμπεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων, ο κ. Περδίκης λέει να μην πάει εκεί και να πάει στην επιτροπή Περιβάλλοντος.   

 Παρακαλώ, ποιοι θέλουν να πάρουν το λόγο; 

 Ο κ. Χατζηγιάννης και μετά ο κ. Τάσου. 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, το θέμα αυτό έχει μια ιστορία που συχνά έχει συζητηθεί στην επιτροπή Γεωργίας και 
μάλιστα και κατά καιρούς και στην Εσωτερικών.  Έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.  Η δική μας 
άποψη είναι ότι θα πρέπει να μείνει όντως στο Υπουργείο Γεωργίας με το ιστορικό το οποίο... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Στην επιτροπή Γεωργίας, όχι υπουργείο! 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Στην επιτροπή Γεωργίας, μάλιστα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Τάσου. 

Γ. ΤΑΣΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εκείνο το οποίο λέω -συμφωνώ με το συνάδελφο Χατζηγιάννη- είναι ότι το θέμα...  Όσον 
αφορά τις πυρκαγιές, τη νομοθεσία την έχουμε συζητήσει μέσω της επιτροπής Γεωργίας διαχρονικά.  Άρα 
λοιπόν, δε νομίζω ότι υπάρχει θέμα να πάει στην Περιβάλλοντος, αλλά στην έσχατη ανάγκη μπορεί να γίνει και 
συμβιβασμός και των δύο επιτροπών σε κοινή συνεδρία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος της επιτροπής Γεωργίας.  Παρακαλώ. 

Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ: 

 Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχει συζητηθεί σε προηγούμενες συνεδρίες της επιτροπής Γεωργίας, νομίζω θα 
ήταν σωστό να παραμείνει, για να έχει συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι. 

 Υπάρχει άλλος που θέλει να τοποθετηθεί;   

 Λοιπόν, ο κ. Περδίκης επιμένει; 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Να εξηγήσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι πρόκειται περί συμμόρφωσης σε περιβαλλοντική Οδηγία τούτο το 
πράγμα.  Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει να κάμει με παρέκκλιση και παράθυρο σε περιβαλλοντική 
Οδηγία.  Τώρα, ο λόγος που πήγαινε στη Γεωργίας τόσα χρόνια -κακώς πήγαινε- ήταν, για να κερδηθεί πολύ 
πιο εύκολα το παράθυρο.  Εγώ θέλω να σας πω ότι εμείς δε θα δεχθούμε τούτη η ιστορία να συνεχιστεί και θα 
αναγκαστούμε να προσφύγουμε εκεί που πρέπει να προσφύγουμε! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, φαίνεται ότι θα αποφασίσω εγώ. 

 Θα μείνει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. 

 Πάμε παρακάτω.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Φειδία Σαρίκα) 

 Από κοινού συνεδρία δε θα δεχθώ, κύριε Σαρίκα, διότι οι από κοινού συνεδρίες είναι πλήρης αποτυχία!  
Σας το λέω εγώ! 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.597, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου  

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να 
δημιουργήσει μέσω των σχεδίων αναδασμού στις κοινότητες Στρουμπιού και Πολεμίου χώρους προστασίας 
της άγριας κυπριακής τουλίπας. Το σπάνιο αυτό είδος της τουλίπας “Agenensis” έχει ενταχθεί στο βοτανικό 
κήπο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας και επιβάλλεται η απαραίτητη 
προστασία και η καλλιεργητική φροντίδα των φυτών αυτών στο φυσικό τους χώρο.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.598, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα  

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο αληθεύουν οι πληροφορίες για 
κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου, με κίνδυνο μείωσης ακόμα περισσότερο των κατοίκων λόγω 
έλλειψης κινήτρων, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, για παραμονή στις κοινότητες.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.599, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή  

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

1. Πόσος είναι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Κύπρου; 

2. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των κοινοτικών εργαζομένων στον οικονομικά 
ενεργό πληθυσμό της Κύπρου; 

3. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των κοινοτικών εργαζομένων σε σχέση με τον 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου στην τουριστική βιομηχανία, ποιο το ποσοστό αυτό στην 
οικοδομική βιομηχανία και ποιο το ποσοστό στον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας, τόσο παγκύπρια όσο 
και κατά επαρχία; 

4. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων από τρίτες χώρες στον 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου; 

5. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων από τρίτες χώρες σε σχέση με 
τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου στην τουριστική βιομηχανία, ποιο το ποσοστό αυτό στην 
οικοδομική βιομηχανία και ποιο το ποσοστό στον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας, τόσο παγκύπρια όσο 
και κατά επαρχία; 

6. Ποιο το ποσοστό των άνεργων κοινοτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης παγκύπρια και κατά επαρχία; 

7. Ποιο το ποσοστό των ανέργων από τρίτες χώρες που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.600, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή 

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

1. Ποιος ο αριθμός των κοινοτικών που βρίσκονται στην Κύπρο και πόσοι έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση 
εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη; 

2. Ποιο το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στην Κύπρο και έχουν εξασφαλίσει 
βεβαίωση εγγραφής σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου; 

3. Ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί ένας Ευρωπαίος πολίτης, για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη σχετική 
βεβαίωση εγγραφής ως Ευρωπαίου πολίτη στην Κύπρο; 

4. Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου του αριθμού των κοινοτικών που έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση εγγραφής 
Ευρωπαίου πολίτη στην Κύπρο για το κατά πόσο εξακολουθούν να παραμένουν στην Κυπριακή 
Δημοκρατία; 

5. Ποιος ο αριθμός των ατόμων από τρίτες χώρες που βρίσκονται στην Κύπρο και έχουν εξασφαλισμένη 
άδεια εργασίας και ποιο το ποσοστό αυτό σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.601, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Τα μοναδικά ζωϊκά προϊόντα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται μέσω της Πράσινης Γραμμής είναι τα 
νωπά ψάρια θαλάσσιας αλιείας. Όπως πληροφορήθηκα, τα αλιεύματα που προέρχονται από τις κατεχόμενες 
περιοχές συνοδεύονται από έγγραφο που εκδίδει το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο οποίο 
αναγράφονται στοιχεία του παραλήπτη, του πωλητή, οι ποσότητες και το είδος των αλιευμάτων, καθώς και ο 
αριθμός του αλιευτικού σκάφους. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε επιτράπηκε η 
διακίνηση νωπών ψαριών θαλάσσιας αλιείας μέσω της Πράσινης Γραμμής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο 
υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ποσότητες των ψαριών που διακινήθηκαν 
μέσω της Πράσινης Γραμμής από την ημέρα λήψης της απόφασης ανά έτος, αν οι ποσότητες αυτές είναι οι 
αναμενόμενες, δεδομένης της αλιευτικής δυνατότητας της βόρειας Κύπρου, πόση είναι η αντίστοιχη αλιευτική 
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ποσότητα στις ελεύθερες περιοχές ανά έτος, καθώς επίσης αν τα είδη που απαντούν στη βόρεια Κύπρο είναι 
τα ίδια που απαντούν και στις θάλασσες της ελεύθερης Κύπρου. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να 
πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται έλεγχοι για διακίνηση εκτός των νόμιμων 
σημείων των οδοφραγμάτων, ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, καθώς και αν υπήρξαν 
καταγγελίες για παράνομη διακίνηση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.602, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει αμέσως τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις 
ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν τα άτομα με δυσλεξία. 
Επισυνάπτεται σχετικό υπόμνημα του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία.» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.603, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πρόσφατα πληροφορηθεί ότι μοναδικά είδη της κυπριακής χλωρίδας τα οποία αποτελούν και 
τους επιστημονικούς λόγους για την κήρυξη της χερσονήσου του Ακάμα σε ευρωπαϊκό οικότοπο κινδυνεύουν 
λόγω της ανεξέλεγκτης βόσκησης χιλιάδων αιγοπροβάτων (16 418 αιγοπρόβατα). Έχω καταγγείλει το θέμα 
στον αρμόδιο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον και ζήτησε περαιτέρω στοιχεία. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
λαμβάνονται για προστασία των φυτών, των θάμνων και των δέντρων από την υπερβόσκηση στον Ακάμα και 
αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη μετακίνηση όλων των κτηνοτροφικών υποστατικών σε άλλη κατάλληλη 
περιοχή.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.604, ημερομηνίας 21
ης

 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Στη λεωφόρο Αμμοχώστου στην Παλουριώτισσα (περιοχή κυκλικού κόμβου ΣΟΠΑΖ) υπάρχει ένα 
μικρό ποτάμι το οποίο διασταυρώνει υπογείως την κεντρική λεωφόρο. Με τη δημιουργία πρατηρίου βενζίνης 
πριν από τον κυκλικό κόμβο του ΣΟΠΑΖ έχει στενέψει η κοίτη του ποταμού και, όταν βρέχει, σημειώνεται 
υπερχείλιση του ποταμού και δημιουργούνται ορμητικά ρεύματα και πλημμύρες στην όλη περιοχή. Σχετικά 
περιστατικά πλημμυρών και δυστυχημάτων που έχουν προκληθεί έχουν προβληθεί από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και την αστυνομία για να δηλώσουν το μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Η οδός που επηρεάζεται 
εξίσου είναι η Ιονίου Πελάγους. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους 
λόγους για τους οποίους έχει γίνει επέμβαση στην κοίτη του μικρού ποταμού, τι προτίθεται να πράξει η αρμόδια 
αρχή και πότε.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.605, ημερομηνίας 21
ης

 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα 
ακόλουθα ζητήματα αναφορικά με την οδό Ομόνοιας στη Δερύνεια: 

1. Έχει εγγραφεί ο δρόμος και ποιο καθεστώς ιδιοκτησίας έχει σήμερα; 

2. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση άδειας τελικής έγκρισης στο 
τεμάχιο 2104 Φ/Σχ. 33/45 Ε2; 

3. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχει περάσει μέσα από ιδιωτικό τεμάχιο το αποχετευτικό του δήμου 
Δερύνειας; Με βάση ποια έγκριση έχει υλοποιηθεί το αποχετευτικό σε λανθασμένο χώρο; 

4. Ποιες είναι οι προθέσεις του υπουργείου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια τελικής έγκρισης στο ιδιωτικό 
τεμάχιο, και πότε θα υλοποιηθούν;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.606, ημερομηνίας 21
ης

 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
γίνονται και, εάν ναι, πόσο συχνά έλεγχοι τόσο στην Πράσινη Γραμμή για μεταφορά αλκοόλ από τα κατεχόμενα 
όσο και σε χώρους κατανάλωσης αλκοόλ για τη χρήση του εν λόγω παράνομου προϊόντος.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.607, ημερομηνίας 21
ης

 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 
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 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να 
προχωρήσει στην επανεξέταση του διορισμού πιστοποιούντος υπαλλήλου στο δήμο Δερύνειας, που έγινε στις 
15 Μαρτίου 2012. Με το διορισμό αυτό πληρούνταν τα κριτήρια της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας και 
ειδικότερα το ηλικιακό κριτήριο;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 21
ης

 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.505, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.505 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Πάφου κ. 
Φειδία Σαρίκα και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας ημερ. 4.12.2012, και επιθυμώ να 
σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α)  Βελτίωση του οδοστρώματος του κύριου δρόμου που συνδέει την κοινότητα Κονιών με την 
κοινότητα Άρμου. 

 Ο υπ’ αναφορά δρόμος ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων το οποίο δεν 
προγραμματίζει για φέτος οποιαδήποτε βελτιωτικά έργα σ’ αυτόν λόγω περιορισμένων πιστώσεων. 

(β)  Βελτίωση του δρόμου που συνδέει την κοινότητα Άρμου, παρά την εκκλησία της Αγίας 
Βαρβάρας, με την κοινότητα Κονιών. 

 (i) Ο υπ’ αναφορά δρόμος, μήκους περίπου 2 χλμ, είναι χωριτικός και για τμήμα του, περίπου 400 
μ., το οποίο εμπίπτει στην οικιστική περιοχή της κοινότητας, το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει 
όπως διαπλατυνθεί και βελτιωθεί. 

 (ii) Ο Έπαρχος Πάφου έχει ζητήσει από το Κοινοτικό Συμβούλιο όπως προσκομίσει τις έγγραφες 
συγκαταθέσεις των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών, με βάση τη γραμμή ρυμοτομίας που 
εξασφαλίστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, και, προς το σκοπό αυτό, αναμένεται 
και η αξιολόγηση από το Κοινοτικό Συμβούλιο σχετικής προσφοράς για αγορά υπηρεσιών 
μελετητή. 

(γ)  Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του κεντρικού δρόμου της κοινότητας Άρμου. 

 (i) Η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατά μήκος μέρους του κεντρικού δρόμου της κοινότητας 
κρίνεται αναγκαία για την προστασία του από πτώσεις βράχων και χωμάτων λόγω 
κατολισθήσεων. 

 (ii) Το κόστος ανέγερσης του τοίχου αντιστήριξης εκτιμάται στις €30.000, όμως για να προχωρήσει το 
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης μέρους τεμαχίου που επηρεάζεται 
από την κατασκευή. 

 (iii)  Η κατασκευή άλλων τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του κεντρικού δρόμου της κοινότητας 
εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό των έργων ανάπλασης της πλατείας της κοινότητας για τη 
Β΄ φάση και προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου αυτού.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.01.609, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. 

Αντρέα Φακοντή 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.609 και ημερ. 16/3/2012 που υποβλήθηκε από το 
Βουλευτή Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του Γενικού 
Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με αρ. φακ. 19.1.6.18/2 και ημερ. 5/6/2012 και επιθυμώ 
να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α)  Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου μελετά, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες, 
τρόπους σύνδεσης αγροτικών περιοχών/κοινοτήτων με τη γεφύρωση μεγάλων ποταμών, με στόχο την 
ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης της υπαίθρου. 

(β)  Στην περίπτωση της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, έγινε καθαρισμός του υφιστάμενου μικρού γεφυριού 
το οποίο συνδέει την εν λόγω κοινότητα με την Κτηνοτροφική Περιοχή, και ως εκ τούτου στο παρόν 
στάδιο δεν μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής γεφυριού που να συνδέει την κοινότητα Αγίας 
Βαρβάρας με την Κτηνοτροφική και τη Βιομηχανική Περιοχή, διαμέσου του ποταμού Έζουσας, διότι το 
έργο δεν εξυπηρετεί το ευρύτερο κοινό και δεν θεωρείται υψηλής προτεραιότητας.» 
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Απάντηση ημερομηνίας 17 Μαΐου 2013 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.857, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη 

 «Αναφέρομαι στη σχετική με το πιο πάνω θέμα ερώτησή σας, με ημερομηνία 31/05/2012 και σας 
πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α)  Η επίλυση των προβλημάτων των δημοτικών σχολείων της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Στροβόλου, όπως και όλων των άλλων σχολείων, είναι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού . 

(β)  Το Υπουργείο συνεργάζεται στενά και σε συνεχή βάση με την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Στροβόλου για τον καθορισμό των εκπαιδευτικών περιφερειών των παιδιών, με στόχο την πρόληψη των 
προβλημάτων στέγασης συγκεκριμένων δημοτικών σχολείων. Για παράδειγμα, έγινε πριν δύο περίπου 
εβδομάδες σχετική σύσκεψη στην Εφορεία για έγκαιρη τροποποίηση των εκπαιδευτικών περιφερειών 
σχολείων, που πιθανόν να έχουν προβλήματα υπερπληθυσμού τη σχολική χρονιά 2014-2015. 

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη 
πληροφορία ή διευκρίνιση.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου 
Μητσόπουλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.083, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, της βουλευτού 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου 

«Προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρίες στο Αεροδρόμιο Λάρνακας 

 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε απάντηση της πιο πάνω ερώτησης που έχει υποβληθεί από τη 
Βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, κ. Στέλλα Κυριακίδου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ως 
ακολούθως: 

 Σύμφωνα με την επιστολή της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.), που 
απευθύνεται στον Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ίσων 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, με ημερομηνία 7/8/2012, καθώς και της σχετικής συζήτησης που 
πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στις 16 Ιανουαρίου 2011, σχετικά με το πιο 
πάνω θέμα, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί 
από Διεθνή Οίκο Ανεξάρτητου Μηχανικού στη βάση των προνοιών της Συμφωνίας Παραχώρησης. 

 Με βάση το σχεδιασμό που έχει πραγματοποιηθεί, οι χώροι του Αεροδρομίου, είναι προσβάσιμοι σε 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα, οι δε κλίσεις των γεφυρών επιβίβασης-αποβίβασης είναι εντός των 
προδιαγραφών που περιλαμβάνονταν στην Συμφωνία Παραχώρησης. Παράλληλα, στους Αερολιμένες 
παρέχονται διευθετήσεις εξυπηρέτησης προς τα άτομα με μειωμένη κινητική ικανότητα καθ’ όλη την πορεία 
μετακίνησης τους εντός του κτιρίου των Αερολιμένων, περιλαμβανομένων και των γεφυρών 
επιβίβασης/αποβίβασης, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Το αίτημα, ωστόσο, για τοποθέτηση 
δεύτερου παράλληλου χειρολισθήρα στις γέφυρες μελετάται από την Hermes σε συνεργασία με την 
κατασκευάστρια εταιρεία. 

 Σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση των εργαζομένων του Αεροδρομίου στη νοηματική γλώσσα, θα θέλαμε 
να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1107/2006, ο οποίος καθορίζει το επίπεδο 
εξυπηρέτησης των Αερολιμένων, τα Αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται να προσφέρουν 
υπηρεσίες μετάφρασης νοηματικής γλώσσας. Παράλληλα, η νοηματική δεν είναι διεθνής γλώσσα αλλά 
αντανάκλαση της τοπικής γλώσσας, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται εκατοντάδες γλώσσες σε νοηματική 
σε όλο τον κόσμο. 

 Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ωστόσο τα άτομα με ακουστική αναπηρία, ο 
Επενδυτής έχει διαθέσιμες στην ιστοσελίδα που διατηρεί, τις κυριότερες πληροφορίες που αφορούν στη 
διακίνηση εντός των Αερολιμένων. 

 Ταυτόχρονα, και παράλληλα με το θέμα ύπαρξης κατάλληλων υποδομών, η Hermes, σε συμμόρφωση 
και με τις πρόνοιες σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού 
που απασχολείται στους χώρους των αερολιμένων με σκοπό τον κατάλληλο και αξιοπρεπή χειρισμό των 
ατόμων με μειωμένη κινητική ικανότητα που διακινούνται στο χώρο των αερολιμένων. 

 Σε ό,τι αφορά την έλλειψη δεύτερου ανελκυστήρα στην περιοχή των αφίξεων, θα θέλαμε να 
σημειώσουμε ότι οι ροές των επιβατών παρακολουθούνται και σε περίπτωση όπου διαφανεί ότι τα επίπεδα 
εξυπηρέτησης δεν είναι ικανοποιητικά θα προωθηθεί η πρόταση για κατασκευή και δεύτερου ανελκυστήρα 
στην περιοχή, αφού η σχετική απαιτούμενη υποδομή έχει ήδη κατασκευαστεί. Παράλληλα, όπως μας έχει 
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διαβεβαιώσει η Hermes, σε περιπτώσεις ταυτόχρονης άφιξης μεγάλου αριθμού ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, χρησιμοποιείται εναλλακτικός ανελκυστήρας που βρίσκεται στην περιοχή. 

 Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, θα θέλαμε να τονίσουμε τη βελτίωση που έχει συντελεστεί με την 
κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων, παρά τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα του Κτιρίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
την ύπαρξη άνετων και ευχάριστων χώρων παραμονής και διακίνησης, τη σήμανση κινδύνων και εμποδίων, 
την ευκρινή ένδειξη διαδρόμων διαφυγής, την κατασκευή σημαντικού αριθμού χώρων υγιεινής ειδικά 
σχεδιασμένων για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και αριθμού γραφείων υπηρεσιών εξυπηρέτησης 
του κοινού, προσανατολισμένων για τα άτομα αυτά, την παροχή πληροφόρησης και την παροχή βοήθειας σε 
24ωρη βάση. Ταυτόχρονα, για την εύκολη πρόσβαση στο Τερματικό Κτήριο, διατίθενται ειδικά διαγραμμισμένοι 
χώροι στάσης/στάθμευσης μπροστά από τις κεντρικές εισόδους των αναχωρήσεων και αφίξεων, ενώ έχουν 
δημιουργηθεί ανάγλυφοι διάδρομοι που οδηγούν με ασφάλεια τον επιβάτη με προβλήματα όρασης εντός του 
κτιρίου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.278, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Φακ. Eρ. 23.06.010.02.278 και ημερομηνία 1
η
 Φεβρουαρίου 

2013 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας διαβιβάζω την ακόλουθη απαντητική επιστολή της Γενικής 
Λογίστριας σχετικά με την  πιο πάνω ερώτηση: 

 “Επιθυμώ ν' αναφερθώ στην επιστολή σας με αρ. φακ. Υ.0.13.20.001 και ημερομηνία 11 Μαρτίου, 2013 
σχετικά με το πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι η εθελοντική αποκοπή 10% επί των ακαθάριστων 
απολαβών συμπεριλαμβανομένου και του 13

ου
 μισθού των κρατικών αξιωματούχων όπως φαίνονται πιο κάτω, 

είχε αρχίσει κατόπιν δικής τους εντολής από τον 4/2010 μέχρι και τον 3/2012 (για 24 μήνες) και μετά 
ανανεώθηκε με νεότερη εντολή τους από 1/4/2012-31/12/2012. (Οι εξουσιοδοτήσεις μας είχαν σταλεί τον 
Αύγουστο 2012 αλλά αφορούσαν αναδρομική αποκοπή από τον 4/2012). 

 Παραθέτω πιο κάτω κατάλογο των αξιωματούχων οι οποίοι μας απέστειλαν εξουσιοδότηση για 
εθελοντική αποκοπή 10% επί των ακαθάριστων απολαβών τους συμπεριλαμβανομένου και του 13

ου
 μισθού και 

την αντίστοιχη περίοδο που αφορά: 

       Περίοδος αποκοπής 

1. Δημήτρης Χριστόφιας   04/2010-12/2012 

2. Κώστας Παπακώστας   04/2010-07/2011 

3. Αντώνης Πασχαλίδης   04/2010-08/2011 

4. Μάρκος Κυπριανού   04/2010-08/2011 

5. Χαρίλαος Σταυράκης   04/2010-08/2011 

6. Ανδρέας Δημητρίου   04/2010-08/2011 

7. Χρίστος Πατσαλίδης   04/2010-08/2011 

8. Νεοκλής Συλικιώτης   04/2010-12/2012 

9. Λουκάς Λουκά    04/2010-12/2012 

10. Σωτηρούλα Χαραλάμπους   04/2010-12/2012 

11. Δημήτρης Ηλιάδης    04/2010-12/2012 

12. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή  04/2010-12/2012 

13. Τίτος Χριστοφίδης    04/2010-12/2012 

14. Στέφανος Στεφάνου   04/2010-12/2012 

15. Γεώργιος Ιακώβου    04/2010-12/2012 

16. Ευθύμιος Φλουρέντζος   04/2012-12/2012 

17. Ελένη Μαύρου    04/2012-12/2012 

18. Γεώργιος Δημοσθένους   04/2012-12/2012 

19. Σοφοκλής Αλετράρης   04/2012-12/2012 

20. Σταύρος Μαλάς    04/2012-31/10/12 
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 Επίσης από το μισθό του κου Κίκη Καζαμία κατόπιν δικής του εντολής για την περίοδο που ήταν 
Υπουργός Οικονομικών (05/08/2011-31/03/2012) έγινε εθελοντική αποκοπή όλων των αποδοχών του 
εξαιρουμένων των επιδομάτων και ο κος Βάσος Σιαρλή για την περίοδο που ήταν Υπουργός Οικονομικών 
(23.03.2012-28.2.2013) κατόπιν δικής του εντολής ολόκληρος ο μισθός του συμπεριλαμβανομένων των 
επιδομάτων και του 13

ου
 μισθού απεκόπτετο εθελοντικά.”.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.285, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στις σχετικές με το πιο πάνω θέμα επιστολές σας με ημερομηνίες 15 Νοεμβρίου 2012 και 
1

η
 Φεβρουαρίου 2013, και αρχικά να απολογηθώ για την καθυστέρηση της απάντησης μου. Σχετικά με τα 

ερωτήματα που υπέβαλε ο αξιότιμος Βουλευτής κ. Γιώργος Περδίκης σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

Α.  ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Κόμιστρα λεωφορείων 

 Όλοι οι μαθητές των δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα αριθμού μελών οικογένειας, 
δικαιούνται με την ταυτότητα μαθητή που εκδίδει το σχολείο να διακινούνται δωρεάν με τα λεωφορεία. Η 
δωρεάν διακίνηση των γονέων είναι θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού. 

2. Μειωμένα δίδακτρα, τέλη εγγραφής και άλλες συνδρομές 

 Η φοίτηση στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης είναι δωρεάν και δεν καταβάλλονται δίδακτρα ή 
τέλη εγγραφής. Το μόνο τέλος που καταβάλλουν οι μαθητές είναι το τέλος εκδρομών, €8, κατά την εγγραφή 
τους και το οποίο εισπράττεται από την οικεία Σχολική Εφορεία. Το τέλος αυτό θεωρείται πολύ χαμηλό, ώστε 
να μειωθεί ακόμη περισσότερο. 

3. Φοίτηση στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) 

 Αναφορικά με τη φοίτηση τριδύμων αλλά και παιδιών πολύτεκνων οικογενειών, ισχύουν οι πιο κάτω 
ρυθμίσεις. 

   Παιδιά πολύτεκνων οικογενειών (Απόφαση 52.753-30/11/2000) 

Όταν φοιτούν δύο παιδιά πολύτεκνης οικογένειας στα ΚΙΕ, απαλλάσσονται της καταβολής του 
50% των διδάκτρων. Στην περίπτωση που στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης φοιτούν πάνω 
από δύο παιδιά πολύτεκνης οικογένειας, τα δύο παιδιά που φοιτούν στα ψηλότερα συγκριτικά με 
το τρίτο, τέταρτο κλπ παιδί που φοιτά στα ΚΙΕ απαλλάσσονται της καταβολής του 50% των 
διδάκτρων. Το τρίτο, το τέταρτο κλπ παιδί απαλλάσσονται πλήρως της καταβολής των 
διδάκτρων. 

 Φοίτηση τριών αδελφών στα ΚΙΕ (Απόφαση 22.739-21/10/2005) 

Όταν φοιτούν τρία αδέλφια στο ΚΙΕ, απαλλάσσεται από την καταβολή διδάκτρων το τρίτο που 
φοιτά στο χαμηλότερο (συγκριτικά) επίπεδο και τα δύο άλλα καταβάλλουν μόνο το 50% των 
διδάκτρων. 

Β.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ 

1.  Εγγραφή τριδύμων στα δημοτικά σχολεία και δημόσια νηπιαγωγεία 

 Για την εγγραφή παιδιών σε νηπιαγωγεία ή δημοτικά σχολεία δεν καταβάλλονται οποιαδήποτε τέλη 
προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Καταβάλλεται μόνο ετήσια συνδρομή προς το Σύνδεσμο Γονέων 
(που δεν είναι υποχρεωτική). Συνήθως η συνδρομή είναι ανά οικογένεια και όχι ανά παιδί. Τα παιδιά ηλικίας 3 
χρονών πριν από την πρώτη Σεπτεμβρίου της χρονιάς που θα φοιτήσουν, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση 
για εγγραφή σε δημόσιο ή κοινοτικό νηπιαγωγείο. Θέσεις παραχωρούνται σε παιδιά ηλικίας 3 χρονών μέχρι 4 
και 8 μηνών, εφόσον παραμένουν κενές θέσεις μετά την εγγραφή παιδιών προδημοτικής ηλικίας (4 8/12-5 
8/12) στη βάση καθορισμένων κριτηρίων τα οποία ψηφίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο (Αρ. Απόφασης: 
63947, ημερ. 22/6/2013). Στα υφιστάμενα κριτήρια δεν περιλαμβάνονται οι πενταμελείς οικογένειες ή τα 
τρίδυμα. Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης μελετά την αναθεώρηση των εν λόγω κριτηρίων και στα νέα 
κριτήρια θα περιλαμβάνονται οι πενταμελείς οικογένειες και κατ’ επέκταση οι οικογένειες με τρίδυμα. Κανένα 
παιδί ηλικίας 2 ετών δεν δικαιούται να εγγραφεί σε δημόσιο νηπιαγωγείο, ούτε μελετάται κάτι τέτοιο. Το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μελετά το ενδεχόμενο εγγραφής παιδιών 2 χρονών και 8 μηνών μέχρι 3 
χρονών σε κοινοτικά νηπιαγωγεία εφόσον παραμένουν κενές θέσεις. 

2.  Κόμιστρα Λεωφορείων 
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 Τα παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης καταβάλλουν κόμιστρα για τα λεωφορεία μόνο στις περιπτώσεις 
πραγματοποίησης εκδρομών και επισκέψεων. Οι διευθύνσεις των σχολείων καταβάλλουν προσπάθειες όπου 
υπάρχει οικονομικό πρόβλημα να καλύπτονται τα κόμιστρα για αυτά τα παιδιά από το ταμείο του Συνδέσμου 
Γονέων. Με τον ίδιο τρόπο διευθετείται και η καταβολή κομίστρων για τρίδυμα. 

Γ.  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΡΙΔΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Η μετάθεση εκπαιδευτικών λειτουργών αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
και διέπεται από τους περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Τοποθετήσεις Μετακινήσεις και Μεταθέσεις 
Κανονισμούς του 1987. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ως αρμόδια αρχή για τις μεταθέσεις 
εκπαιδευτικών λειτουργών εξετάζει τα αιτήματα για μετάθεση ή μη μετάθεση βάσει του άρθρου 11, το οποίο 
αναφέρεται σε συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους η ΕΕΥ μπορεί να μεταθέσει ή να μη μεταθέσει έναν 
εκπαιδευτικό λειτουργό. Λόγω του αμελητέου αριθμού μητέρων τριδύμων εκπαιδευτικών λειτουργών, σε σχέση 
με το σύνολο των εκπαιδευτικών λειτουργών, δεν προγραμματίζεται τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού, 
αλλά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα εισηγηθεί προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να 
εξετάζει με ευαισθησία τα αιτήματα των μητέρων τριδύμων για μη μετάθεση μετά τη λήξη των δώδεκα μηνών 
για φροντίδα βρέφους, περίοδος που παραχωρείται σε όλες τις μητέρες εκπαιδευτικούς.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013 του Υπουργού Άμυνας κ. Φώτη Φωτίου στην ερώτηση με αρ. 
23.06.010.02.312, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 

Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στη μεταξύ μας αλληλογραφία, που λήγει με την επιστολή σας, με 
αρ. φακ. 23.06.010.02.312, ημερομηνίας 19.3.2013, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α)  Όπως μας ενημέρωσε σχετικά η Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΦ: 

 (i)  η προτεραιότητα περίθαλψης στο 106 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (106 ΣΝΕ), 
καθορίζεται από τη σειρά προσέλευσης και τη σοβαρότητα του περιστατικού, με βάση ιατρικά 
κριτήρια, ανεξαρτήτως βαθμού ή ιδιότητας του πάσχοντος∙ 

(ii)  από την εξέταση του θέματος δεν έχουν διαπιστωθεί δυσχέρειες ή τυχόν σοβαρά προβλήματα σε 
ό,τι αφορά στην περίθαλψη οπλιτών, σαν συνέπεια της παράλληλης παροχής ιατρικής φροντίδας 
σε λοιπούς δικαιούχους. 

(β)  Το κόστος λειτουργίας του 106 ΣΝΕ ανέρχεται στα €2.323.000 περίπου και αφορά τη μισθοδοσία του 
προσωπικού και τα έξοδα λειτουργίας του, στα οποία περιλαμβάνονται: αγορά φαρμάκων, συντήρηση 
ιατρικού εξοπλισμού, πλύση ειδών ιματισμού, προμήθεια αναλώσιμων μικροβιολογικού εργαστηρίου, 
ορθοπεδικού/φυσιοθεραπευτικού/χειρουργικού και συναφούς υγειονομικού/ ακτινολογικού/τμήματος, 
αναλώσιμα οδοντιατρικού εξοπλισμού, αγορά υπηρεσιών για συλλογή και διαχείριση επικίνδυνων 
ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα, αγορά ιατρικών αερίων, συντήρηση 
κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι στα προαναφερόμενα 
έξοδα λειτουργίας δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του ηλεκτρισμού, νερού και σκυβάλων, για το 
οποίο δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός, αφού οι χρεώσεις για τα εν λόγω έξοδα γίνονται συγκεντρωτικά 
για όλες τις Μονάδες του Στρατοπέδου «Αντιστράτηγου Βασιλείου Καποτά» (Β.Μ.Η.), στο οποίο εδρεύει 
το 106 ΣΝΕ. 

 Το Υπουργείο Άμυνας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή οποιωνδήποτε διευκρινίσεων τυχόν 
απαιτηθούν.» 

Απάντηση ημερομηνίας 21
ης

 Μαΐου 2013 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά 
Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.431, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

«Διορισμός ποινικών ανακριτών 

 Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 23.06.010.02.432 και ημερ. 15/2/2013 σχετικά με την πιο 
πάνω ερώτηση και να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα: 

1. Ο διορισμός ποινικών ανακριτών προβλέπεται στους νόμους περί Ποινικής Δικονομίας (Κεφ. 155) και 
περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων) [Ν. 9(Ι)/2066]. 
Συγκεκριμένα ποινικοί ανακριτές πρώην αξιωματικοί Αστυνομίας είναι δυνατό να διοριστούν είτε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα, είτε από τον Γενικό Εισαγγελέα, είτε 
από την Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. 

2. Η εισήγηση σας για τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να μην επιτρέπεται ο διορισμός πρώην 
αξιωματούχων αστυνομικών ως ποινικών ανακριτών έχει καταρχήν εξεταστεί. Από την εξέταση του 
θέματος φαίνεται ότι η μέχρι τώρα εμπειρία απέδειξε ότι οι πρώην αξιωματικοί που διορίστηκαν κατά 
καιρούς για διερεύνηση ποινικών υποθέσεων δεν επέδειξαν προκατάληψη υπέρ της Αστυνομίας (εάν, 
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βεβαίως, αναφέρεστε σε υποθέσεις εναντίον μελών της Αστυνομίας) και στις σοβαρές υποθέσεις 
αποδείχθηκε ότι είναι οι πιο κατάλληλοι γιατί διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για διερεύνηση 
σοβαρών αδικημάτων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις της επιτυχούς διερεύνησης από ποινικούς 
ανακριτές πρώην αξιωματικούς της Αστυνομίας είναι η υπόθεση της κακοποίησης των δύο φοιτητών 
καθώς και η υπόθεση που σχετιζόταν με την απόδραση του ισοβίτη Κίτα. 

3. Επιπρόσθετα πληροφοριακά αναφέρεται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας δεν διαδραματίζει ή/και έχει ρόλο 
στο διορισμό ποινικών ανακριτών αλλά ούτε οι πιο πάνω νόμοι του παρέχουν τέτοιο δικαίωμα. 

4. Στην περίπτωση που κατέχετε στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την ανάγκη για επανεξέταση του 
θέματος είμαστε στη διάθεση σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 17 Μαΐου 2013 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά 
Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.457, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας, αρ. ερ. 23.06.010.02.457, ημερομηνίας 21/2/2013 σχετικά με τον 
εντοπισμό εκρηκτικών στο Κελλάκι και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α)  Η Αστυνομία, στις 29/12/2012, κατόπιν πληροφορίας, εντόπισε στην οδό Ανεξαρτησίας στο χωριό 
Κελλάκι της Λεμεσού, ποσότητα εκρηκτικής ύλης και πυροκροτητή. Τα εν λόγω αντικείμενα 
φωτογραφήθηκαν, παραλήφθηκαν και στάληκαν για επιστημονικές εξετάσεις. 

(β)  Η ποσότητα γενετικού υλικού που εντοπίστηκε στα πιο πάνω αντικείμενα ήταν μηδαμινή για να 
επιτρέψει επιστημονικές συγκρίσεις. Περαιτέρω, από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν δεν κατέστη 
δυνατός ο εντοπισμός του προσώπου που τοποθέτησε τις εκρηκτικές ύλες στο συγκεκριμένο σημείο.» 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.462, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

«Φόρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών (ΦΧΣ) 

 Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αριθμό φακέλου 23.06.010.02.462 και ημερομηνία 17 Απριλίου 2013 
σχετικά με την ερώτηση του βουλευτή κου Γιώργου Περδίκη που αφορά το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ 
τα ακόλουθα: 

1.  Ιστορικό της Πρότασης για εφαρμογή του ΦΧΣ 

 Η Οδηγία που αναφέρεται στην εισαγωγή του ΦΧΣ παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
28 Σεπτεμβρίου 2011. 

 Σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία ο ΦΧΣ θα επιβάλλεται επί των συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών 
μέσων (χρεόγραφα, ομόλογα, μετοχές και παράγωγα). Ο συντελεστής θα είναι 0,1% για τις συναλλαγές 
μετοχών και ομολόγων, ενώ για τις συμβάσεις παραγώγων ο συντελεστής θα είναι 0,01%. 

 Η εν λόγω Οδηγία θα εφαρμόζεται σε όλες τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, εφόσον τουλάχιστον 
ένας συμβαλλόμενος στη συναλλαγή είναι εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος και εφόσον ένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην επικράτεια ενός κράτους μέλους είναι συμβαλλόμενο μέρος στη 
συναλλαγή, ενεργώντας για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου προσώπου ή ενεργώντας εξ ονόματος 
συμβαλλόμενου στη συναλλαγή. Για τους σκοπούς της Οδηγίας ο όρος «χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πιστωτικό ίδρυμα, επιχείρηση επενδύσεων, ασφαλιστική και αντασφαλιστική 
επιχείρηση, οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ταμείο συντάξεων, εταιρεία που 
αποκτά συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση, κ.λπ. 

 Στο Συμβούλιο Υπουργών (ΕΚΟΦΙΝ) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 8/11/2011 (επί Πολωνικής 
Προεδρίας). 

 Με τη λήξη της Δανικής Προεδρίας, η Προεδρία κατέθεσε ολοκληρωμένο έγγραφο προς τη Σύνοδο 
Κορυφής των Υπουργών Οικονομικών (ΕΚΟΦΙΝ) που πραγματοποιήθηκε στις 22/6/2012. 

 Μέσω του εγγράφου αυτού η Προεδρία ζητούσε από τους Υπουργούς να λάβουν υπόψη την όλη 
εργασία που έγινε επί του θέματος και να αποφασίσουν τα περαιτέρω βήματα. Με απλά λόγια η Προεδρία 
παρέθεσε τρεις (3) τρόπους πιθανής φορολόγησης του χρηματοπιστωτικού τομέα εντός της EE: 

1. Συνέχιση της εργασίας για την εισαγωγή του ΦΧΣ με βάση την πρόταση της Επιτροπής με ιδιαίτερη 
έμφαση σε μια σταδιακή εφαρμογή του αρχίζοντας με περιορισμένη βάση. 

2. Περισσότερη εις βάθος εξέταση των υπαλλακτικών τρόπων φορολόγησης του χρηματοπιστωτικού 
τομέα. 
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3. Εξέταση άλλων τρόπων ρύθμισης (regulating) του χρηματοπιστωτικού τομέα καλώντας τα KM όπως 
εισαγάγουν ή διατηρήσουν φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

 Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ακούστηκαν τόσο τα υπέρ όσο και τα κατά της 
Πρότασης και εκφράστηκαν αρκετές επιφυλάξεις αναφορικά με τις διασαφηνίσεις που απαιτούνται επί της 
πρότασης, μέχρις ότου αυτή φτάσει σε εφαρμοστέο επίπεδο. 

 Παρά τις διάφορες συμβιβαστικές εισηγήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων οι 
θέσεις των κρατών μελών δεν διαφοροποιήθηκαν σε τέτοιο βαθμό, έτσι που να παρέχεται η δυνατότητα για 
περαιτέρω συζήτηση επί αυτών. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας δεν έγιναν άλλες συναντήσεις για 
περαιτέρω συζήτηση του θέματος λόγω του ότι η Επιτροπή είχε κρίνει ότι δεν υπήρχε πλέον αντικείμενο 
συζήτησης της εν λόγω Οδηγίας. 

 Στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών είχε καταγραφεί ότι δεν αναμένεται υιοθέτηση της 
Πρότασης της Επιτροπής για το ΦΧΣ στο εγγύς μέλλον. Επίσης, κάποια κράτη μέλη δήλωσαν ότι θα 
ξεκινήσουν τη διαδικασία για ενισχυμένη συνεργασία

1
 στον τομέα αυτό, με απώτερο σκοπό η Πρόταση να 

υιοθετηθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2012. 

 Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ο Υπουργός Οικονομικών εξεδήλωσε την επιθυμία της 
Προεδρίας να συμβάλει με οποιοδήποτε εποικοδομητικό τρόπο στην εξερεύνηση διαφόρων επιλογών που 
πιθανόν να προέκυπταν επί του θέματος. Για το λόγο αυτό η Κυπριακή Προεδρία συμπεριέλαβε το θέμα αυτό 
σε Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου (11 Σεπτεμβρίου 2012), όπου κλήθηκε και η Επιτροπή για να 
ενημερώσει τα κράτη μέλη σε ποιο σημείο βρισκόταν η εξέλιξη του όλου θέματος. 

 Στις 25 Οκτωβρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου για 

βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, με την οποία 
εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη τα οποία υπέβαλαν σχετικό αίτημα να εφαρμόσουν το ΦΧΣ μέσω της 
ενισχυμένης συνεργασίας. Τα κράτη μέλη που υπέβαλαν σχετικό αίτημα είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία. Στην αιτιολογημένη πρόταση 
της η Επιτροπή αναφέρει ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 της ΣΕΕ και στα 
άρθρα 326 και 329 της ΣΛΕΕ. 

 Η ενισχυμένη συνεργασία αποτελεί επιλογή για εφαρμογή κάποιας νομοθετικής πρότασης, που 
παρέχεται προς τα κράτη μέλη από τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 326 μέχρι 334). 
Κάποιες προϋποθέσεις για την ενισχυμένη συνεργασία είναι οι εξής: 

● Ο ελάχιστος αριθμός κρατών μελών που μπορούν να συμμετέχουν σε ενισχυμένη συνεργασία είναι 
εννέα (9) κράτη μέλη. 

● Θεωρείται ως έσχατη λύση, αφού θα εξαντληθούν όλα τα μέσα, σε εύλογο χρόνο, για την επίτευξη των 
στόχων της συνεργασίας σε επίπεδο EE 27. 

● Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν ενισχυμένη συνεργασία κάνουν σχετική αίτηση στην 
Επιτροπή. 

● Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την αίτηση και αφού την εγκρίνει, να καταθέσει σχετική πρόταση στο 
Συμβούλιο. 

● Αφού υπάρξει διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, τότε το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει την εφαρμογή 
ενισχυμένης συνεργασίας. 

● Για έγκριση εφαρμογής ενισχυμένης συνεργασίας απαιτείται ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο μεταξύ 
όλων των κρατών μελών, δηλαδή 255 ψήφοι από το σύνολο των 345 και η σύμφωνος γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της Πρότασης. Στα θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας απαιτείται ομοφωνία. 

● Μπορεί οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να συμμετέχει, αφού πρώτα επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του η 
Επιτροπή. 

 Στις 30 Νοεμβρίου 2012 (επί Κυπριακής Προεδρίας) η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων II αποφάσισε 
με απλή πλειοψηφία να προχωρήσει με τη συνήθη διαδικασία του Συμβουλίου και να αποστείλει επιστολή 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της οποίας ζητούσε τη συγκατάθεσή του για την έγκριση ενισχυμένης 
συνεργασίας, όπως προτείνεται από την Επιτροπή. Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε τη 
συγκατάθεσή της στις 11 Δεκεμβρίου 2012. Οι ενέργειες αυτές έγιναν μέσα στα πλαίσια της νομοθετικής 
ρύθμισης που απαιτείται για την εφαρμογή της ενισχυμένης συνεργασίας. 

                                            
1
 Η δυνατότητα εφαρμογής νομοθεσίας μέσω ενισχυμένης διαδικασίας παρέχεται από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις που θα πρέπει να εξεταστούν από την Επιτροπή και να 
εγκριθούν από το Συμβούλιο. Περισσότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρατίθενται στη σελίδα 3 του κειμένου αυτού. 
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 Στις 7 Ιανουαρίου 2013 το εν λόγω θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση των φορολογικών ακολούθων, όπου 
ζητήθηκε από την Ιρλανδική Προεδρία η θέση που θα τηρήσει το κάθε κράτος μέλος κατά την ψηφοφορία που 
αναμένεται να γίνει στο Συμβούλιο ECOFIN στις 22 Ιανουαρίου 2013. Στο Συμβούλιο ECOFIN στις 22 
Ιανουαρίου 2013 η Κύπρος ψήφισε θετικά για εφαρμογή του ΦΧΣ με ενισχυμένη συνεργασία. Πληροφοριακά 
σας αναφέρω ότι η Κύπρος έχει τέσσερις (4) ψήφους, αριθμός βέβαια πολύ μικρός για να διαμορφώσει την 
έκβαση της ψηφοφορίας. 

 Στο παρόν στάδιο συνεχίζονται οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο επί των τροποποιήσεων της σχετικής 
Οδηγίας, στις οποίες λαμβάνουν μέρος όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η Κύπρος, όπως και τα υπόλοιπα KM που 
δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εφαρμογή του ΦΧΣ μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας, μπορεί να εκφράσει 
απόψεις ή/και να ζητήσει διευκρινίσεις, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου επί του τελικού κειμένου. Είναι γεγονός 
όμως, ότι και μεταξύ των 11 κρατών μελών παρουσιάζονται διαφωνίες ως προς την τελική μορφή που πρέπει 
να πάρει η εφαρμογή του ΦΧΣ. 

2.  Η θέση της Κύπρου επί του ΦΧΣ 

 Από την κατάθεση της αρχικής Οδηγίας η Κύπρος εκδήλωσε την αντίθεσή της στην υιοθέτηση του 
φόρου αυτού μόνο στην Ευρώπη με το αιτιολογικό ότι αυτό θα οδηγούσε σε μετεγκατάσταση εταιρειών σε 
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής επικράτειας. Αυτή βέβαια ήταν και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
συμπεριλήφθηκε στην Έκθεση Αντίκτυπου που ετοιμάστηκε με την κατάθεση της Πρότασης. Η άποψη που 
εκφράστηκε μέσω του Υπουργού Οικονομικών σε διάφορες συναντήσεις ήταν ότι η Κύπρος θα μπορούσε να 
υιοθετήσει τέτοιο φόρο, αν αυτός επιβαλλόταν σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι το οποίο θα επιδρούσε αρνητικά 
στη μετεγκατάσταση των εταιρειών του τομέα αυτού. 

 Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές πρόνοιες της προτεινόμενης Οδηγίας έχουμε προβεί σε 
προκαταρκτική ανάλυση των επιπτώσεων που θα έχει η τυχόν εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής επί της 
Κυπριακής οικονομίας. Οι διαπιστώσεις μας είναι ότι οι εταιρείες ξένων συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού 
τομέα θα πρέπει να καταβάλλουν τεράστια ποσά φόρου, κάτι το οποίο, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, θα 
οδηγήσει τις εταιρείες αυτές εκτός Κύπρου. Η μετεγκατάσταση των εταιρειών αυτών θα οδηγήσει σε απώλεια 
φορολογικών εσόδων για το Κράτος (φόρος εισοδήματος, Φ.Π.Α., φόρος υπαλλήλων, εισφορές κοινωνικών 
ασφαλίσεων) και σε αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Πέραν των άμεσων επιδράσεων επί των φορολογικών 
εσόδων, αναμένεται να υπάρξουν επίσης δυσμενείς επιπτώσεις επί των εισοδημάτων διαφόρων 
επαγγελματικών ομάδων (λογιστών και δικηγόρων), εγκατάλειψη ενοικιαζόμενων κτιρίων, απώλεια 
λειτουργικών δαπανών των εταιρειών αυτών κ.λπ. 

 Για να κατανοήσει κάποιος το μέγεθος των ποσών που εμπλέκονται με την εφαρμογή του ΦΧΣ, σας 
παρατίθεται ένα παράδειγμα: 

 Μια ΚΕΠΕΥ (οι περισσότερες εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία είναι ξένων συμφερόντων) με έδρα την 
Κύπρο που πραγματοποιεί αγοραπωλησίες μετοχών σε διάφορα χρηματιστήρια αξίας €8,5 δις θα καταβάλει 
€8,5 εκατομμύρια ΦΧΣ όταν η εταιρεία αυτή πιθανόν να έχει πληρωτέο φόρο εισοδήματος μόνο €100Κ. Αν ο 
κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας ήταν παράγωγα μόνο τότε ο ΦΧΣ θα ήταν €850Κ, πάλι ένα τεράστιο 
ποσό για την εταιρεία. 

 Όπως προκύπτει από το πιο πάνω παράδειγμα οι ξένων συμφερόντων ΚΕΠΕΥ δεν έχουν κανένα πλέον 
συμφέρον να παραμείνουν στη Δημοκρατία αν οφείλουν να καταβάλλουν αυτά τα ποσά σε ΦΧΣ και μπορεί 
πάρα πολύ εύκολα να μετακινηθούν σε άλλες χώρες, είτε εντός είτε εκτός της Ευρωπαϊκής επικράτειας που δεν 
θα εφαρμόζεται ο ΦΧΣ. 

 Στην περίπτωση των Κυπριακών τραπεζών και των οργανισμών που θα αποτελούν αντικείμενο του 
ΦΧΣ, δεν αναμένεται οποιαδήποτε μετεγκατάσταση λόγω διαφόρων παραγόντων, η ανάπτυξη των οποίων, 
δεν είναι επί του παρόντος. Ωστόσο, το επιπρόσθετο κόστος που θα έχουν οι οργανισμοί αυτοί αναμένεται ότι 
θα μετακυλιστεί επί των καταναλωτών και επιχειρήσεων, με όλα τα συνεπακόλουθα δυσμενή αποτελέσματα επί 
της οικονομίας μας. 

 Κατά την εκπόνηση της μελέτης έχει διαπιστωθεί ότι είναι αρκετά δύσκολο (σχεδόν αδύνατο) να 
εντοπιστούν όλες οι επηρεαζόμενες από το φόρο επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε σε ένα πολύ 
μεγάλο αριθμό εταιρειών που ανήκουν σε ξένους -κατά πλειοψηφία σε Ρώσους- που ασχολούνται με την 
αγοραπωλησία χρηματοπιστωτικών μέσων σε χρηματιστήρια του εξωτερικού και οι οποίες θα επηρεαστούν 
αρνητικώς από τυχόν εισαγωγή του ΦΧΣ. Ωστόσο, λόγω του ότι οι εταιρείες αυτές δεν απευθύνονται στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εξασφάλιση άδειας ΚΕΠΕΥ, οι υποχρεώσεις τους είναι μόνο προς το Τμήμα 
Εσωτερικών Προσόδων και προς την Υπηρεσία Φ.Π.Α., (αν βέβαια έχουν υποχρέωση εγγραφής). Η λήψη των 
αναγκαίων στοιχείων από τα τμήματα αυτά είναι σχεδόν αδύνατη, λόγω της αναγκαίας επεξεργασίας που 
πρέπει να τύχουν για τους σκοπούς αυτούς, δηλαδή να εντοπιστούν όλες αυτές οι εταιρείες. Οι πληροφορίες 
που λαμβάνουμε από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών είναι ότι ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος 
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και άρα τα ποσά που θεωρητικά θα κληθούν να καταβάλουν είναι αρκετά μεγάλα, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε 
μετεγκατάσταση τους, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη απώλεια φορολογικών εσόδων. 

3.  Συμπέρασμα 

 Σύμφωνα με την ανάλυση που εκπονήθηκε οι επιπτώσεις επί της Κυπριακής οικονομίας σε τυχόν 
επιβολή του ΦΧΣ θα είναι αρνητικές και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, ειδικότερα υπό τις συνθήκες αυτές που 
επικρατούν στην οικονομία του τόπου. Το μεγάλο πρόβλημα που φυσικά αναμένεται να προκύψει θα είναι η 
μετεγκατάσταση των επηρεαζόμενων εταιρειών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τόσο άμεσες, όσο και έμμεσες 
αρνητικές συνέπειες. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι συνέπειες αυτές θα είναι αρκετά μεγαλύτερες, αν 
ληφθούν υπόψη και οι εταιρείες για τις οποίες αδυνατούμε να πάρουμε έγκυρα στοιχεία. 

 Είναι γι’ αυτό το λόγο που η θέση της Κύπρου εξακολουθεί να παραμένει η ίδια από την αρχή της 
κατάθεσης της σχετικής πρότασης για εφαρμογή του ΦΧΣ. 

 Είμαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες χρειάζεστε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 17 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.494, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 19.03.2013 και σας πληροφορώ ότι στο Υπουργείο 
Εσωτερικών δεν υπάρχει θεσμοθετημένος μηχανισμός για υποχρεωτική μετακίνηση αδειοδοτημένων/νόμιμων 
αναπτύξεων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.494, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013, της βουλευτού 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με 
ημερομηνία 19.3.2013, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση της βουλευτού κας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, και 
σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δεν διαθέτει θεσμοθετημένο μηχανισμό για 
υποχρεωτική μετακίνηση εργοστασίων ή κτηνοτροφικών μονάδων σε περιπτώσεις που οι οικιστικές περιοχές 
επεκτείνονται και πλησιάζουν αδειοδοτημένες παλιές εγκαταστάσεις, εργοστασιακές ή κτηνοτροφικές.  Για 
υφιστάμενες αναπτύξεις διαθέτει μηχανισμούς για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Νομοθεσιών, που 
προνοούν την ορθή διαχείριση των αποβλήτων τους και την προστασία των νερών και του εδάφους. Σε 
περιπτώσεις παραβάσεων, δύναται να επιβληθούν εξώδικες ρυθμίσεις, αποστολή εκθέσεων στον Γενικό 
Εισαγγελέα για λήψη δικαστικών μέτρων για συμμόρφωση τους με τις Περιβαλλοντικές Νομοθεσίες. 

 Σημειώνεται ότι στα πλαίσια εφαρμογής της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής του Υπουργείου, 
το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει σχέδια που αποσκοπούν στην αποζημίωση των κτηνοτρόφων για την 
κατεδάφιση των κτηνοτροφικών τους υποστατικών, που λόγω της θέσης τους προκαλούν οχληρία ή ρύπανση 
του περιβάλλοντος. Τα σχέδια λειτουργούν πάνω σε εθελοντική βάση και είναι απαραίτητη η υποβολή σχετικής 
αίτησης από τον ενδιαφερόμενο κτηνοτρόφο. 

 Το πρώτο Σχέδιο καλύπτει την κατεδάφιση οχληρών ρυπογόνων κτηνοτροφικών υποστατικών των 
οποίων οι ιδιοκτήτες κτηνοτρόφοι δε θα μετεγκατασταθούν σε άλλη περιοχή αλλά θα τερματίσουν την 
κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Το δεύτερο Σχέδιο καλύπτει περιπτώσεις κτηνοτρόφων οι οποίοι θα 
κατεδαφίσουν τα οχληρά κτηνοτροφικά τους υποστατικά και θα μετεγκατασταθούν σε άλλη περιοχή με 
καινούργια, αδειούχα κτηνοτροφικά υποστατικά. 

 Λόγω σημαντικών περικοπών στο κονδύλι «Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων» στον Προϋπολογισμό 2013, 
δεν είναι δυνατή η επαναπροκήρυξη εντός του 2013 των υπό αναφορά Σχεδίων και το ποσό της εγκριμένης 
πρόνοιας στον προϋπολογισμό του 2013 θα χρησιμοποιηθεί για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν το 2011. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των υπό αναφορά Σχεδίων τερματίζεται οριστικά στις 
31/12/2013. Επειδή όμως η κατεδάφιση οχληρών και ρυπογόνων για το περιβάλλον κτηνοτροφικών 
υποστατικών εξυπηρετεί τους ευρύτερους στόχους της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ε.Ε., το 
Τμήμα Γεωργίας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την ετοιμασία νέων παρόμοιων Σχεδίων για την περίοδο από 
1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. 

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

Απάντηση ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου 
Μητσόπουλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.497, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη 

«Αδειοδότηση δικτύων κινητής τηλεφωνίας 
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 Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

1 . Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει προκηρυχθεί η τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας; 

 Η αδειοδότηση του ραδιοφάσματος για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων και δικτύων κινητής τηλεφωνίας) διέπεται από τον περί 
Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο του 2002 μέχρι 2012. Για την εν λόγω αδειοδότηση η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς 
και η εθνική νομοθεσία προβλέπουν τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει δημόσια 
διαβούλευση, πλειστηριασμό και χορήγηση της σχετικής άδειας. 

 Μετά από σχετική ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έγινε στις 4.12.2012, από τον Υπουργό 
Συγκοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (THE) προχώρησε στη διεξαγωγή δημόσιας 
διαβούλευσης σε σχέση με την αδειοδότηση ραδιοφάσματος, που εμπίπτει στις ζώνες 800MHz, 900MHz, 
1800MHz, 2600MHz και 2100MHz, με σκοπό τη λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η δημόσια 
διαβούλευση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14.12.2012 και 30.1.2013. Αναμένεται ότι σύντομα θα προκηρυχτεί ο 
διαγωνισμός (πλειστηριασμός) για την αδειοδότηση φάσματος στις ζώνες 900/1800/2100MHz (η λεγόμενη 
«τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας»), καθώς και ένας δεύτερος διαγωνισμός για την αδειοδότηση του φάσματος 
στη ζώνη 2600MHz. Η όλη διαδικασία χρειάζεται τέσσερεις μήνες για να ολοκληρωθεί. 

2. Ποια είναι η δέσμευση μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πιο πάνω θέμα; 

 Σύμφωνα με την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με αρ. 2012/243/ΕΕ, σχετικά με το Πολυετές Πρόγραμμα Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (Radio 
Spectrum Policy Program-RSPP), τα κράτη μέλη υποχρεούνται, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς, να 
εφαρμόσουν και ολοκληρώσουν διαδικασία αδειοδότησης έως την 31

η
 Δεκεμβρίου 2012. 

3. Έχουν ασκηθεί πιέσεις, για να μην προκηρυχτεί η τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας; 

 Οι δύο υφιστάμενοι παροχείς κινητής τηλεφωνίας (ΑΤΗΚ και ΜΤΝ) διαφωνούν με την αδειοδότηση 
ραδιοφάσματος σε τρίτο πάροχο. Συνοπτικά, οι δύο οργανισμοί ισχυρίζονται ότι η Κύπρος δεν είναι 
υποχρεωμένη να προχωρήσει με την υλοποίηση της Απόφασης 2012/243/ΕΕ αφού, κατά την άποψη τους, 
στην Κύπρο οι απαιτήσεις της αγοράς δεν δικαιολογούν τη χορήγηση νέων αδειών. Θεωρούν ότι η αγορά 
εξυπηρετείται επαρκώς από τους ίδιους και ότι τυχόν είσοδος νέου παρόχου, έχοντας υπόψη την τρέχουσα 
οικονομική κρίση, καθώς και την παράνομη λειτουργία τέτοιων δικτύων στα κατεχόμενα, θα απειλήσει την 
οικονομική βιωσιμότητα των εταιρειών τους και δεν θα βοηθήσει τελικά τον ανταγωνισμό, αφού θα υπάρξει 
αρνητικός αντίκτυπος στην ποιότητα των υπηρεσιών και στο ύψος των τιμών. Για όλους αυτούς τους λόγους, 
ζητούν να αναβληθεί η διαδικασία αδειοδότησης. 

 Τα πιο πάνω επιχειρήματα, της ΑΤΗΚ και ΜΤΝ, τέθηκαν ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία μέσα 
από τις γνωματεύσεις της αναφέρει ξεκάθαρα ότι το αίτημα της ΑΤΗΚ και της ΜΤΝ, να μην προχωρήσει η 
Κυπριακή Δημοκρατία στη διαδικασία αδειοδότησης, αφενός θα προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα των 
δύο εταιρειών και αφετέρου θα εκθέσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε δυσμενείς συνέπειες. Επίσης, αναφέρει 
ότι η προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική Απόφαση (2012/243/ΕΕ) ερμηνεύεται κατά τρόπο που απαιτεί 
την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης μέχρι την 31.12.2012. Η διαπίστωση της ζήτησης της 
αγοράς δεν μπορεί να γίνει in abstracto και εκ προοιμίου, ούτε από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ούτε και από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, αλλά θα πρέπει να διαπιστωθεί εν τοις πράγμασι με 
το να καταστούν διαθέσιμες οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης. Στις 
γνωματεύσεις τονίζεται, επίσης, ότι τυχόν παράλειψη της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενεργήσει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Απόφαση θα έχει έννομες συνέπειες για τη Δημοκρατία. 

 Τέλος, μέσα από τη δημόσια διαβούλευση διαφάνηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά για την 
απόκτηση του υπό αδειοδότηση ραδιοφάσματος. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Cablenet ενδιαφέρεται για την 
απόκτηση αυτού του ραδιοφάσματος, αν και θεωρεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για προκήρυξη 
διαγωνισμού ως ιδιαίτερα άσχημη λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ η εταιρεία Primetel ενδιαφέρεται για την 
απόκτηση αυτού του ραδιοφάσματος, νοουμένου ότι οι πρόνοιες της όλης διαδικασίας θα επιτρέπουν τη 
βιωσιμότητα του επιχειρηματικού πλάνου και την ανάκτηση της επένδυσης σε εύλογο χρόνο. 

4. Πόσοι παροχείς θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, αν αυτός 
φιλελευθεροποιηθεί; 

 Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας φιλελευθεροποιήθηκε από το Δεκέμβριο του 2003 με τη χορήγηση 
δεύτερης άδειας κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία ΜΤΝ. Επίσης, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας 
του πλειστηριασμού με την οποία εξουσιοδοτήθηκε η ΜΤΝ, το Δεκέμβριο του 2003, αποφασίστηκε να κρατηθεί 
(reserved) ραδιοφάσμα για την αδειοδότηση στο μέλλον τρίτου παρόχου. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε 
συγκεκριμένο ραδιοφάσμα για διάστημα πέντε χρόνων ή μέχρις ότου ο νεοεισερχόμενος οργανισμός (ΜΤΝ) 
εξασφαλίσει μερίδιο αγοράς της τάξεως του 25%, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Το διάστημα των 
πέντε χρόνων συμπληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2008, ενώ και το μερίδιο αγοράς της ΜΤΝ ξεπέρασε το 25% 
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τον Ιούνιο του 2011. Το ραδιοφάσμα που δεσμεύτηκε το 2003 είναι αυτό που θα περιλαμβάνεται στην υπό 
χορήγηση εξουσιοδότηση («τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας»). 

5. Ποιες οι εμπειρίες άλλων χωρών για το πιο πάνω θέμα και πόσοι παροχείς υπάρχουν σε άλλες χώρες 
της EE; 

 Τα άλλα Κράτη Μέλη στη ζώνη των 900MHz έχουν αδειοδοτήσει όλο το διαθέσιμο φάσμα, ενώ στην 
ζώνη των 1800MHz υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν έχουν αδειοδοτήσει ολόκληρο το διαθέσιμο φάσμα αλλά 
έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης. Σημειώνεται ότι σε σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση σε σχέση με τα 27 Κράτη Μέλη, αφού έχει αδειοδοτήσει 
το λιγότερο ραδιοφάσμα. 

 Ο αριθμός των παροχέων διαφέρει σε κάθε χώρα ανάλογα με τα δεδομένα της αγοράς. Είναι όμως 
γεγονός ότι σε όλα τα Κράτη Μέλη δραστηριοποιούνται περισσότεροι από δύο παροχείς. 

6. Αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αν ανοίξει η αγορά της κινητής τηλεφωνίας; 

 Αναμένεται, με τη χορήγηση νέων αδειών και την είσοδο τρίτου παρόχου, να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας, ειδικά για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Επίσης, εκτός από τις νέες θέσεις εργασίας θα 
προκύψουν πολλά και ουσιαστικά οφέλη για την Κυπριακή Κοινωνία, αφού θα δοθεί ώθηση σε νέες επενδύσεις 
και θα δημιουργηθούν συνθήκες περαιτέρω προώθησης του ανταγωνισμού και της καινοτομίας στην αγορά. 

7. Αναμένεται ότι θα μειωθούν οι τιμές των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αν ανοίξει η αγορά; 

 Γενικά, η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού σε οποιοδήποτε τομέα βοηθά και στην μείωση των τιμών. 
Σήμερα, οι χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας (υπηρεσία φωνής) στην Κύπρο είναι από τις πιο χαμηλές στην 
Ευρώπη. Ωστόσο, αναμένεται ότι με τη χορήγηση νέων αδειών θα επηρεαστούν περισσότερο οι χρεώσεις 
δεδομένων (δηλ. η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του κινητού), οι οποίες θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές. 

8. Στις υπόλοιπες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (εκτός από την κινητή) η αγορά είναι πλήρως ανοικτή; 

 Ναι, στις υπόλοιπες υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών η δραστηριοποίηση γίνεται χωρίς να 
απαιτείται πρότερη έγκριση. 

9. Ποιο το κέρδος ανά έτος για τους υφιστάμενους παροχείς εξαιτίας της καθυστέρησης προκήρυξης νέας 
άδειας; 

 Για να δοθεί σαφής και εμπεριστατωμένη απάντηση στην παρούσα ερώτηση, καθώς και στις ερωτήσεις 
έξι και εφτά πιο πάνω, σύμφωνα με το Γραφείο του Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΓΕΡΗΕΤ) θα πρέπει να γίνει εμπεριστατωμένη μελέτη. Για να ολοκληρώσει μια τέτοια μελέτη, στην οποία θα 
εξεταστεί αριθμός σεναρίων, σε συνεργασία με την αγορά, το ΓΕΡΗΕΤ χρειάζεται χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον έξι ανθρωπομηνών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.527, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής σας ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013 σας 
ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

 Η πώληση των υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα είχε τεθεί από την Τρόικα ως 
προϋπόθεση για την υπογραφή μνημονίου για οικονομική βοήθεια προς την Κύπρο. 

 Προς τούτο, κλιμάκιο αποτελούμενο από λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου 
Οικονομικών, συνοδευόμενο από τους συμβούλους της Κεντρικής Τράπεζας (Οίκος Alvarez & Marsal), είχε 
προκαταρκτικές συνομιλίες στην Αθήνα με την Τράπεζα της Ελλάδας την περίοδο 11-13 Μαρτίου, 2013. Στις 
συναντήσεις αυτές συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Κυπριακής και της Ελληνικής Τρόικας. Από τις 
συναντήσεις αυτές δεν προέκυψε συμφωνία αφού υπήρχε διαφορά στο ύψος της αποτίμησης των δανειακών 
χαρτοφυλακίων μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της Κυπριακής αντιπροσωπείας. Η συζήτηση 
συνεχίστηκε στις Βρυξέλλες στα πλαίσια του Eurogroup της 15

ης
 Μαρτίου, 2013. Εκεί συμφωνήθηκε, σε 

πολιτικό επίπεδο, το πλαίσιο όρων για την πώληση των υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών στην 
Ελλάδα. 

 Η επί του θέματος διαπραγμάτευση και η διαμόρφωση της σύμβασης για την πώληση των εν λόγω 
υποκαταστημάτων στην Τράπεζα Πειραιώς έγινε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τους συμβούλους 
της (Alvarez & Marsal) κατά την περίοδο 23-26 Μαρτίου 2013. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν είχε καμία 
ανάμειξη στην διαμόρφωση της σχετικής σύμβασης. 

 Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει αρμοδιότητα ως προς τον έλεγχο των αγοραστών. Σημειώνεται ότι 
η επιλογή του αγοραστή έγινε από την Τράπεζα της Ελλάδας με δικά της κριτήρια. 
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 Όπως αναφέρω και πιο πάνω, η πώληση των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα είχε τεθεί επιτακτικά από 
την Τρόικα ως προϋπόθεση για την υπογραφή μνημονίου για την Κύπρο και υπάρχει ρητή αναφορά για το 
θέμα αυτό στις αποφάσεις του Eurogroup της 15

ης
 και 25

ης
 Μαρτίου 2013, και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα 

ακύρωσης της συμφωνίας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά 
Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.531, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Προκοπίου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση του Έντιμου Βουλευτή Λάρνακας, η οποία μας διαβιβάστηκε με 
την επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.010.02.531 ημερομηνίας 26.4.2013 και σας πληροφορώ ότι στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και στα Τμήματα/Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό, εφαρμόζεται 
από όλους οι οποίοι ταξιδεύουν υπηρεσιακά στο εξωτερικό, η απόφαση για χρήση οικονομικής θέσης.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε σήμερα 
τη συζήτηση του θέματος που τιτλοφορείται «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.   

 Η συζήτηση είχε αρχίσει προ καιρού.  Σήμερα θα μιλήσουν ο κ. Φειδίας Σαρίκας -η ΕΔΕΚ έχει δεκαέξι 
λεπτά στη διάθεσή της- ο κ. Ανδρέας Κυπριανού -στο ΔΗΣΥ έμεινε χρόνος σαράντα τρία λεπτά- ο Σοφοκλής ο 
Φυττής -σαράντα λεπτά έχει το ΔΗΚΟ- ο κ. Αντρέας Θεμιστοκλέους -θα κατανεμηθεί ο χρόνος των σαράντα 
τριών λεπτών του Συναγερμού- ο κ. Γιαννάκης Γαβριήλ -το ΑΚΕΛ έχει πενήντα λεπτά- και ο Κυριάκος 
Χατζηγιάννης, ο οποίος θα μοιραστεί τα σαράντα τρία λεπτά με τους προηγούμενους δύο του Δημοκρατικού 
Συναγερμού. 

 Παρακαλώ τον κ. Φειδία Σαρίκα να ʼρθει στο βήμα. 

 Και παρακαλώ και όλους τους συναδέλφους…  Θέλετε ζωντάνεμα;  Μείνετε να ακούσετε!  Και στο τέλος, 
όταν προεδρεύω, δίνω και το λόγο σε μη εγγεγραμμένους να μιλήσουν για λίγο. 

Φ. ΣΑΡΙΚΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δε με ενοχλεί να φύγουν όσοι δεν τους ενδιαφέρει το θέμα! 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το θέμα που ενέγραψα και συζητούμε σήμερα θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού άπτεται του 
τομέα της ανάπτυξης του τόπου μας και της ποιότητας ζωής ολόκληρου του λαού μας.  Μέσα από τη συζήτηση 
που ακολουθεί θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναλύσουμε το θέμα της αστυφιλίας, να αναδείξουμε τους λόγους 
που οδήγησαν στο φαινόμενο αυτό και να προτείνουμε λύσεις που μπορεί να φανούν χρήσιμες στην πολιτεία, 
η οποία έχει υποχρέωση να ασχοληθεί με το πρόβλημα και να προωθήσει άμεσα μέτρα αντιμετώπισής του. 

 Το φαινόμενο της αστυφιλίας δεν είναι σημερινό.  Από την εποχή της αποικιοκρατίας οι κάτοικοι των 
αγροτικών περιοχών εγκατέλειπαν την ύπαιθρο και κατέφευγαν στις πόλεις για μια καλύτερη ζωή.  Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα την αποψίλωση των αγροτικών περιοχών τόσο από πληθυσμό όσο και από εργατικό 
δυναμικό, καθώς και την αδρανοποίηση φυσικών πόρων και επενδύσεων.  Συνέπεια του φαινομένου αυτού 
ήταν η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στις αστικές περιοχές, οι οποίες αδυνατούσαν να δεχτούν μεγάλους 
αριθμούς κατοίκων λόγω έλλειψης έργων υποδομής. 

 Τη δεκαετία του ʼ70 το φαινόμενο πήρε ανησυχητικές διαστάσεις με σημαντικές κοινωνικοοικονομικές 
προεκτάσεις, αφού η μικροκλίμακα της Κύπρου με τις μικρές αποστάσεις μεταξύ των κοινοτήτων και των 
αστικών περιοχών δε δικαιολογούσε σε καμιά περίπτωση την υπέρμετρη ανάπτυξη του φαινομένου της 
αστυφιλίας.  Οι τραγικές συνέπειες της κλιμακούμενης αυτής εξέλιξης εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι και 
σήμερα. 

 Δυστυχώς, η διαχρονική αδιαφορία των διαδοχικών κυβερνήσεων για την ύπαιθρο και τον αγροτικό 
πληθυσμό, παρ’ όλες τις υποσχέσεις που δίνονταν σε προεκλογικές περιόδους, καθώς και η παντελής έλλειψη 
ενός ολοκληρωμένου οράματος για το σωστό σχεδιασμό και την περιφερειακή ανάπτυξη, οδήγησαν στη 
σημερινή τραγική κατάσταση της αποψίλωσης της υπαίθρου και σε αρκετές περιπτώσεις της πλήρους 
εγκατάλειψης πολλών κοινοτήτων.  Η μη προώθηση βασικών έργων υποδομής στις αγροτικές περιοχές, όπως 
είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου, η εκτέλεση κοινοτικών έργων, η δημιουργία σχολείων και χώρων 
απασχολήσεως παιδιών και ηλικιωμένων, η λειτουργία ιατρείων, βιοτεχνικών περιοχών, χώρων άθλησης και 
ψυχαγωγίας των νέων, αλλά και η αδυναμία προώθησης πολιτικών με κίνητρα για την παραμονή ή και 
επανεγκατάσταση αυτών που εγκατέλειψαν τα χωριά τους, είχαν ως αποτέλεσμα πολλές κοινότητες να 
εγκαταλειφθούν από τους κατοίκους τους, που κατέφευγαν στις πόλεις για αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. 
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 Αυτό επαληθεύεται και από τις διάφορες έρευνες του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών, σύμφωνα με 
τις οποίες ο πληθυσμός των κοινοτήτων της υπαίθρου μειώνεται κατά 16% περίπου κάθε δεκαετία, γεγονός 
που αναδεικνύει και αποδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος και την ανάγκη για άμεση αντιμετώπισή του.  
Είναι αυτονόητο ότι, για να μπορέσει να ανατραπεί η κατάσταση αυτή, θα πρέπει να χαραχθεί μια 
ολοκληρωμένη κυβερνητική πολιτική που θα περιλαμβάνει άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. 

 Όλοι αναγνωρίζουν ότι η αστυφιλία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη μιας χώρας και 
έχει βαρύ αντίκτυπο στην οικονομία της, γιατί απογυμνώνει την ύπαιθρο από το εργατικό δυναμικό και 
δημιουργεί ανεργία και υποαπασχόληση στις πόλεις.  Για την καταπολέμηση του φαινομένου είναι απαραίτητη 
η χάραξη μιας κρατικής πολιτικής που θα ευνοεί την αποκέντρωση και θα δημιουργεί στην ύπαιθρο τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις για μια άνετη ζωή των κατοίκων με την παροχή και εξασφάλιση μόνιμης εργασίας, 
κατοικίας, ψυχαγωγίας και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. 

 Για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τα αρνητικά δεδομένα από τις επιπτώσεις της αστυφιλίας, ώστε να 
ξαναδοθεί ελπίδα και προοπτική στην κυπριακή ύπαιθρο, θα πρέπει η νέα κυβέρνηση να υιοθετήσει μια νέα 
στρατηγική, να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο όραμα, να προτείνει ένα ξεκάθαρο και δεσμευτικό πρόγραμμα, 
το οποίο να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης της υπαίθρου. 

 Βέβαια, ο τόπος μας περνά σήμερα δύσκολες στιγμές με μεγάλα αδιέξοδα στην οικονομία και την 
κοινωνία μας.  Ελπίζουμε όμως ότι τα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα βελτιωθεί και η Κύπρος θα τεθεί σε 
τροχιά ανάπτυξης, ώστε το όραμα για τη στήριξη της υπαίθρου να μπορεί να υλοποιηθεί.  Ωστόσο, ορισμένα 
πράγματα πρέπει να μπορούν να γίνουν από τώρα. 

 Ως ΕΔΕΚ, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η εκπόνηση ενός γενικού χωροταξικού 
σχεδίου για την Κύπρο, καθώς και η εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης μέσα από τα οποία θα 
προωθείται η επίλυση των χωροταξικών προβλημάτων.  Θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί μια νέα 
πολεοδομική πολιτική η οποία να επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
δομημένες περιοχές, αλλά και στον προγραμματισμό της αστικής και της περιφερειακής ανάπτυξης. 

 Είναι επίσης σημαντικό να προωθηθεί άμεσα η μεταρρύθμιση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ώστε με τη δημιουργία ενός σωστού θεσμικού πλαισίου που να στηρίζεται στην αποκέντρωση, την 
παραχώρηση εξουσιών και τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων οι τοπικές αρχές να μπορέσουν να 
αναλάβουν τις τύχες των κοινοτήτων στα χέρια τους, διασφαλίζοντας την προώθηση έργων υποδομής, αλλά 
και την εφαρμογή μιας νέας κοινωνικής πολιτικής για τους κατοίκους της υπαίθρου. 

 Το κράτος θα πρέπει ακόμη να αρχίσει άμεσα διάλογο με τις τοπικές αρχές, τις αγροτικές οργανώσεις, 
τους αναπτυξιακούς συνδέσμους, τους συνδέσμους αποδήμων και τους απλούς πολίτες, προκειμένου να 
διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο όραμα και να χαράξει μια νέα πολιτική για αναβίωση της υπαίθρου.  Σ’ αυτές τις 
νέες πολιτικές η ΕΔΕΚ πιστεύει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Προώθηση των σημαντικών οδικών έργων που θα συνδέουν τις αγροτικές περιοχές με τις αστικές. 

 Στήριξη των τοπικών αρχών για την υλοποίηση διάφορων κοινοτικών έργων. 

 Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχουν τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 Χάραξη μιας νέας αγροτικής πολιτικής, η οποία θα έχει ως στόχο την προσέλκυση νέων ανθρώπων 
στον τομέα της γεωργίας. 

 Ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, όπως είναι ο αγροτουρισμός και ο οικοτουρισμός. 

 Ενίσχυση της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων. 

 Μεταφορά κρατικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές. 

 Δημιουργία βιοτεχνικών περιοχών. 

 Αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, επιμορφωτικά κέντρα, 
επαγγελματική κατάρτιση, συνέδρια και άλλα). 

 Δημιουργία κέντρων κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων, παιδιών και νέων. 

 Αναβάθμιση του επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 Αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών. 

 Παροχή κινήτρων για την εγκατάσταση νέων ζευγαριών στην ύπαιθρο και την επιστροφή των 
αποδήμων. 

 Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης με βάση κριτήρια. 
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 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών. 

 Επιδότηση νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται στην ύπαιθρο. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Στους σημερινούς δύσκολους καιρούς που διέρχεται η πατρίδα μας, στους καιρούς της οξείας 
οικονομικής ύφεσης, της παρατεταμένης αβεβαιότητας και των σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, η στήριξη 
της υπαίθρου είναι περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ.  Ο χρόνος έχει εξαντληθεί και βρισκόμαστε πλέον 
μπροστά σε τραγικά αδιέξοδα.  Τώρα το θέμα δεν είναι να βοηθήσουμε την ύπαιθρο· τώρα το θέμα είναι να 
σώσουμε την ύπαιθρο. 

 Η ΕΔΕΚ πιστεύει ότι η πολιτεία θα πρέπει να ασχοληθεί άμεσα και αποτελεσματικά με το μείζον αυτό 
πρόβλημα και να λάβει γρήγορα τις δέουσες αποφάσεις και τα αναγκαία μέτρα στήριξης.  Μπορεί, όπως είπα, 
οι δυσκολίες των καιρών να μην προσφέρουν πολλές δυνατότητες.  Αυτές όμως που υπάρχουν θα πρέπει να 
τις αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 Ας συνειδητοποιήσουμε επιτέλους πως η ύπαιθρος, ιδιαίτερα υπό τις σημερινές συνθήκες της κρίσης και 
της αβεβαιότητας, αποτελεί μία από τις ελάχιστες σταθερές αξίες της χώρας μας.  Αποτελεί έναν από τους 
ελάχιστους παραγωγικούς τομείς στους οποίους μπορούμε να επενδύσουμε με ασφάλεια και σιγουριά.  
Οφείλουμε να προσπαθήσουμε.  Το οφείλουμε στον τόπο, στους γονείς μας και στους παππούδες μας.  
Προπάντων όμως το οφείλουμε στις γενιές που έρχονται, στις γενιές που δεν είναι πλέον βέβαιο ότι θα 
μπορέσουν να κτίσουν το σπίτι τους στην πόλη, να προσληφθούν στο δημόσιο τομέα, να βρουν εργασία στις 
αστικές περιοχές. 

 Ακόμη όμως κι αν τα σημερινά προβλήματα αποδειχτούν παροδικά, όπως όλοι ελπίζουμε και 
ευχόμαστε, η επένδυση στην ύπαιθρο δε θα πάει χαμένη.  Αντίθετα, θα απαμβλύνει τα λάθη του παρελθόντος, 
θα αποκαταστήσει τις παραλείψεις του χθες, θα διορθώσει τις στρεβλώσεις του σήμερα και θα θέσει στέρεες τις 
βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. 

 Το επαναλαμβάνω, η ύπαιθρος αποτελεί τη μόνη σταθερή αξία στον τόπο μας.  Ας επενδύσουμε σ’ αυτή 
και στους ανθρώπους της.  Και ας αρχίσουμε από σήμερα! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, αγαπητέ κύριε Σαρίκα. 

 Παρακαλώ τον κ. Ανδρέα Κυπριανού του Δημοκρατικού Συναγερμού να προσέλθει.  Και ν’ αφήσει χρόνο 
και στους άλλους δύο συναδέλφους του! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε.  Και ευχαριστώ και για τα συγχαρητήριά σας για την κατάκτηση 
του κυπέλλου από τον Απόλλωνα, αλλά νομίζω όλο το κοινοβούλιο πρέπει να δώσει συγχαρητήρια, διότι ψες 
είχαμε τη διεξαγωγή ενός τελικού και πανηγυρισμούς μέσα σε μέτρο, χωρίς πραγματικά να προκληθεί 
οποιαδήποτε ζημιά σε ξένες περιουσίες.   

ΠΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: 

 Συγχαρητήρια της ομάδας της υπαίθρου! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χριστάκη Τζιοβάνη) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ!  Ο χρόνος περνά… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Είναι γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά σε τέτοιο τελικό πραγματικά να είναι άψογη η συμπεριφορά των 
φιλάθλων και των δύο ομάδων.  Και συγχαρητήρια και στην ΑΕΛ και στον Απόλλωνα, στους φιλάθλους!   

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 
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 Και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, συμπληρώνει ο αγαπητός αναπληρωτής 
πρόεδρος.  Και στην αστυνομία. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η αστυφιλία, είναι η τάση των κατοίκων της υπαίθρου να συγκεντρώνονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, 
εγκαταλείποντας τα χωριά τους, προσδοκώντας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.  Αυτό συμβαίνει γιατί οι 
πόλεις προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και γιατί είναι εμπορικά, νοσηλευτικά, ψυχαγωγικά 
και διοικητικά κέντρα.   Η αστυφιλία είναι ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης μιας χώρας και έχει βαρύ 
αντίκτυπο στην οικονομία της, γιατί απογυμνώνει την ύπαιθρο από εργατικά χέρια, αφήνει ακαλλιέργητες 
πελώριες εκτάσεις και δημιουργεί ανεργία στις πόλεις και υποαπασχόληση.  Για την καταπολέμησή της 
απαιτείται βασικά αποκέντρωση και δημιουργία στην ύπαιθρο των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα 
εγγυώνται μια άνετη ζωή, την εξασφάλιση μόνιμης εργασίας, κατοικίας, ψυχαγωγίας, παιδείας και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Η Κύπρος, λόγω ακριβώς του μικρού της μεγέθους, αλλά και κατά συνέπεια 
των μικρών αποστάσεων, θα έπρεπε να μπορούσε να σταματήσει το φαινόμενο αυτό με ιδιαίτερη ευκολία, 
αλλά αντίθετα η έλλειψη σωστής περιφερειακής πολιτικής μέχρι σήμερα, αλλά και γενικότερα στρατηγικού 
σχεδιασμού, οδήγησε στο μαρασμό και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. 

 Ο Κύπριος είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος με το χωριό του, αγαπά ιδιαίτερα την ύπαιθρο και θα 
μπορούσαμε εύκολα να δημιουργήσουμε μια φυγόκεντρο από τις πόλεις προς τα χωριά, αν εφαρμόσουμε 
πολιτικές που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις μιας άνετης διαβίωσης.   

 Τρεις είναι βασικά οι πυλώνες πάνω στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί μια τέτοια προσπάθεια:  
Αγροτική οικονομία, υποδομές υγείας, αλλά και υποδομές παιδείας.  Με τη διασφάλιση των σωστών 
υποδομών γενικότερα, οδικό δίκτυο, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, επικοινωνίες, αλλά και την παροχή 
συγκεκριμένων κινήτρων πολεοδομικών, φορολογικών και άλλων, με τη σωστή καθοδήγηση και τη 
συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών σε σχέση με τα αποχετευτικά συστήματα, την περισυλλογή των 
σκυβάλων, τις διάφορες υπηρεσίες των κοινοτήτων σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις, θα μπορούσαμε να κάνουμε 
πολύ ελκυστική την επιλογή είτε για νέα ζευγάρια να παραμείνουν στην ύπαιθρο είτε για άλλους να 
αποφασίσουν τη μόνιμή τους εγκατάσταση στην περιφέρεια.  Να θυμίσω απλώς ότι κατά την περίοδο μετά την 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε μια τεράστια κεντρομόλος προς τα χωριά, υπήρχαν 
τεράστιες επενδύσεις στην ύπαιθρο, κάτι μάλιστα που είχε εκτινάξει και την αξία της περιουσίας στα 
αγροτεμάχια.  Αυτό σταμάτησε και πρέπει να βρούμε τρόπο να το ξαναξεκινήσουμε.  

 Θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός πυλώνας είναι ο πυλώνας που ονομάζεται αγροτική οικονομία.  Είναι 
αδύνατο σήμερα ο Κύπριος παραγωγός να μπορέσει με βάση τους μικρούς κλήρους και το τεράστιο κόστος 
παραγωγής να ανταγωνιστεί τον ευρωπαίο παραγωγό.   Χρειάζεται η επικέντρωση στα παραδοσιακά 
προϊόντα, η τυποποίηση και η ανάληψη από την πολιτεία μιας προσπάθειας προώθησης στις ευρωπαϊκές 
αγορές αυτών των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων.  Αυτό θα οδηγούσε στη δημιουργία βιοτεχνιών στην 
ύπαιθρο με επικέντρωση ακριβώς στα παραδοσιακά προϊόντα.  Η ζήτηση τέτοιων προϊόντων μπορεί να είναι 
εξαιρετικά μεγάλη στις ευρωπαϊκές αγορές και όχι μόνο και να δημιουργήσει βιώσιμες βιοτεχνίες, οι οποίες με 
τη σειρά τους θα δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιφέρειας.  Υπάρχουν 
πολλά επιτυχημένα παραδείγματα στην Κύπρο και, αν αυτό γίνει πάνω σε μια οργανωμένη βάση, θεωρώ ότι 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, για να μπορέσει επιτέλους να ξαναζωντανέψει η ύπαιθρος.  Δεν μπορεί, αγαπητοί 
συνάδελφοι, να πηγαίνει ο ελληνοκύπριος είτε φοιτητής είτε μόνιμος κάτοικος Λονδίνου στις υπεραγορές του 
Λονδίνου και να αγοράζει, ξέρω ʼγώ, προσούτο Ιταλίας και να μην μπορεί να βρει αλλαντικά Πιτσιλιάς.  Όταν 
έκανα μια προσπάθεια σε σχέση με ξένους επιχειρηματίες, για να δούμε ακριβώς πόσο είναι το ενδιαφέρον για 
παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα, ένας και μόνο επιχειρηματίας μου είχε πει  «όσα παράξετε, όσα παράξετε» -
και μιλούσε για χαλλούμι, για ζιβανία, για κουμανδαρία, για αλλαντικά Πιτσιλιάς, για γλυκά του κουταλιού, για 
αρωματικά κ.λπ.- «αναλαμβάνω όλα να τα διοχετεύσω εγώ», διότι αντιλαμβάνεστε πώς λειτουργεί το διεθνές 
δίκτυο προώθησης τροφίμων.  Έχει γίνει κάποια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση;  Πόσο χαλλούμι, 
πόση ζιβανία, πόσο κρασί μπορεί να παράξει η κυπριακή παραγωγή;  Όλο, σας λέω, και πολύ περισσότερο, 
μπορεί να το διαθέσει ένας και μόνο επιχειρηματίας!  Υπάρχει ένα καλό παράδειγμα και αυτό είναι τα γλυκά του 
κουταλιού και η επιτυχία μιας συγκεκριμένης βιοτεχνίας.  Φανταστείτε αυτό το πράγμα να γινόταν οργανωμένα 
και με τη στήριξη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και συγκεκριμένους τρόπους 
προώθησης!   

 Περιφερειακά ιατρικά κέντρα. Για να μείνει κάποιος στην ύπαιθρο, πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει ότι, 
αν συμβεί κάτι, αν έχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του, θα μπορέσει άμεσα κάποιος να το επιλύσει.  Η 
αναβάθμιση των υφιστάμενων κέντρων υγείας στην ύπαιθρο και η άμεση και εύκολη πρόσβαση είναι εκ των ων 
ουκ άνευ.  Αναφέρω ένα παράδειγμα, το νοσοκομείο Κυπερούντας το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολλές 
φορές και το κοινοβούλιο και την επιτροπή Υγείας της Βουλής, αλλά έχει καταντήσει δυστυχώς ένα γηροκομείο.  
Πώς μπορεί να γίνει ένα περιφερειακό κέντρο υγείας το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν τόσο οι κάτοικοι 



1878 

 

της ευρύτερης περιοχής Τροόδους, αλλά και οι τουρίστες που κατά χιλιάδες επισκέπτονται την περιοχή κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες;  Πρέπει να γίνει μια γεωγραφικά σωστή χωροθέτηση αυτών των ιατρικών κέντρων 
ως βασικός άξονας υποδομής.  Και αυτό θα είναι όντως ένα τεράστιο κίνητρο για επιλογή της υπαίθρου ως 
μόνιμο χώρο διαμονής.  Μέσα από σωστά φορολογικά, πολεοδομικά και άλλα κίνητρα, προσέλκυση 
επενδύσεων στον τομέα της υγείας και δημιουργώντας εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα, πέραν της προσέλκυσης 
ιατρικού τουρισμού, θα δημιουργούσε ένα ολόκληρο μηχανισμό υποστήριξης με πάρα πολλές θέσεις εργασίας.  
Εδώ μιλώ φυσικά για όλους αυτούς που ενδιαφέρθηκαν κατά καιρούς να επενδύσουν στην Κύπρο και να 
κάνουν εξειδικευμένα κέντρα υγείας.  Ακόμα δεν μπορεί κανένας Κύπριος να καταλάβει γιατί ένας ασθενής 
Κύπριος θα πρέπει να μεταβαίνει στο Ισραήλ ή κάπου αλλού, για να θεραπευθεί και γιατί δεν μπορούμε στην 
Κύπρο με τόσους επιστήμονες -κύριε Αδάμου, είσαι και γιατρός- με τόσους άξιους επιστήμονες, να δώσουμε 
κίνητρα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, τέτοια ιατρικά εξειδικευμένα κέντρα, ούτως 
ώστε να προσελκύουμε ιατρικό τουρισμό και όχι να γινόμαστε εμείς τουρίστες. 

 Λοιπόν, παιδεία.  Η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε προδημοτική, δημοτική και μέση εκπαίδευση 
ποιότητας και πάλι μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και η δημιουργία πανεπιστημιακών σχολών, 
τόσο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και από το ΤΕΠΑΚ στην περιφέρεια, θα δημιουργούσε τεράστιες 
αναπτυξιακές δυνατότητες, αλλά και ένα ολόκληρο μηχανισμό εστίασης και ψυχαγωγίας.  Θα μπορούσε 
κάλλιστα και χωρίς επιπρόσθετο κόστος μια περιβαλλοντική σχολή του ΤΕΠΑΚ να εδρεύει στην ευρύτατη 
περιοχή του Τροόδους.  Γιατί πρέπει να είναι όλα συγκεντρωμένα;  Γιατί να ακολουθούμε τα παραδείγματα 
κάποιων χωρών του εξωτερικού;   

 Λοιπόν, η χωροθέτηση -το πολυδιαφημιζόμενο θέμα- για δημιουργία καζίνο.  Η χωροθέτηση των υπό 
δημιουργία καζίνο δε θα πρέπει να αγνοήσει την ύπαιθρο.  Και αυτό είναι εξόχως σημαντικό.  Αν χάσουμε και 
αυτή την ευκαιρία, τότε πολύ δύσκολα θα καταφέρουμε να αναβιώσουμε την ύπαιθρο. Τέτοιες υποδομές, όπως 
οι υποδομές καζίνο, θα δημιουργήσουν τεράστιες φυγόκεντρες δυνάμεις από τις πόλεις. 

 Η Κύπρος είναι κατεξοχήν τουριστικός προορισμός.  Με σωστό σχέδιο και στήριξη από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τουρισμού θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο αγροτουρισμός, ο εκκλησιαστικός τουρισμός -και θεωρώ 
ότι εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν, ένα μοναδικό προϊόν, με τόσες εκκλησίες και μοναστήρια που διαθέτει η 
πατρίδα μας- αλλά και ο περιβαλλοντικός τουρισμός, κάτι το οποίο δυστυχώς είναι σε νηπιακό στάδιο ακόμα. 
Πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για τη δημιουργία εξοχικής κατοικίας μέσα από μια σωστή πολεοδομική 
προσέγγιση της δήλωσης πολιτικής η οποία δε θα μειώνει, αλλά αντίθετα θα διασφαλίζει την αξία των 
περιουσιών στην ύπαιθρο.  

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι εξόχως σημαντικό να προστατεύσουμε και να ξαναζωντανέψουμε την πανέμορφη κυπριακή 
ύπαιθρο διασφαλίζοντας μέσα από σωστό επιτέλους σχεδιασμό τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων μας.  Μέσα σε 
αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες αυτό φαντάζει ιδιαίτερα ρομαντικό, όμως, αν ο στόχος είναι κοινός, αν 
βάλουμε σωστά τις προτεραιότητές μας, αν στηρίξουμε με έργα υποδομής την ύπαιθρο μέσα από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κρατικούς πόρους, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε 
αυτή την προσπάθεια. 

 Φανταστείτε απλώς, αν τα €100 εκατομ., που θα στοιχίσει το μέγαρο πολιτισμού, ή και πολλά άλλα 
εκατομμύρια που ξοδεύονται για έργα βιτρίνας διοχετεύονταν μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό για την 
αναβάθμιση της υπαίθρου και τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την ανάπτυξη!  Φανταστείτε, αν 
τα εκατομμύρια που δίδονται στα σωματεία ως χορηγία δίνονταν σε κοινότητες, για να έχουν τις απαραίτητες 
αθλητικές υποδομές για τους νέους!  Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου σε μια κοινότητα στοιχίζει, αγαπητοί 
συνάδελφοι, €150.000.  Διαιρέστε τα έξι τόσα εκατομμύρια ευρώ που δίνουμε στα σωματεία, για να δείτε πόσα 
γήπεδα ποδοσφαίρου, αξιοπρεπέστατα, θα μπορούσαμε να κάνουμε και σε πόσες κοινότητες κατ’ έτος!   

 Οι κοινότητές μας μπορεί να έχουν μικρή πολιτική επιρροή, αλλά είναι αυτές που συντηρούν την 
παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό μας.  Είναι αυτές που μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στο 
τουριστικό μας προϊόν.  Είναι αυτές που μπορούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής δίνοντας την ευκαιρία 
σε όλους εμάς να ξεφύγουμε από την ταχύτητα, το άγχος και την πίεση, μόνιμα ή προσωρινά.  Ας τους 
δώσουμε επιτέλους τη σημασία που τους αξίζει! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού. 

 Παρακαλώ την κ. Μαρία Κυριακού να με αντικαταστήσει, γιατί είναι η σειρά μου να μιλήσω. 

(Στο σημείο αυτό τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αντικαθιστά στην έδρα η κ. Μαρία Κυριακού.) 
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Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Εδώ και αρκετές δεκαετίες συζητούμε για το φαινόμενο της αστυφιλίας, της φιλίας προς το άστυ, την 
πόλη δηλαδή, για την εγκατάλειψη ουσιαστικά της υπαίθρου και το συνωστισμό στα αστικά κέντρα.  Το 
πρόβλημα στην Κύπρο ξεκίνησε και διογκώθηκε μετά την ανεξαρτησία, γιατί οι ευκαιρίες εργοδότησης, και όχι 
μόνο, ήταν αυξημένες στις πόλεις. 

 Η δουλειά στην ύπαιθρο ήταν και είναι ακόμα και σήμερα σκληρή και δύσκολη.  Δεν απέδιδε πάντα η 
καλλιέργεια της γης και οι αγρότες, που μοχθούσαν και βασανίζονταν να κερδίσουν τα έστω χαμηλά 
εισοδήματά τους, ονειρεύονταν μια καλύτερη τύχη για τα παιδιά τους.  Η μόρφωση και μια καλύτερη ζωή ήταν 
το ζητούμενο, γι’ αυτό έστελναν τα παιδιά τους στις πόλεις να μορφωθούν στα γυμνάσια και να μάθουν τέχνες, 
αφού αυτή η δυνατότητα στην ύπαιθρο ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ το οδικό δίκτυο και οι συγκοινωνίες δεν 
προσφέρονταν για εύκολη διακίνηση από τα χωριά προς τις πόλεις.  

 Λόγω του αυξανόμενου μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου, οι απόφοιτοι πανεπιστημίων και άλλων 
σχολών φυσικό ήταν να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας, που άρχισε να ανθίζει κυρίως στις πόλεις ή 
και στα κύρια μεγάλα αγροτικά κέντρα.  Η στροφή της οικονομίας προς τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία και τις 
υπηρεσίες, αλλά και η ζήτηση που υπήρχε από την ανάπτυξη της δημόσιας υπηρεσίας αποτέλεσαν βασικούς 
παράγοντες ώθησης της αστυφιλίας.  Περαιτέρω, η πολυδιαφημιζόμενη καλύτερη, ευκολότερη και 
ασφαλέστερη ζωή στις πόλεις, τα νοσοκομεία και οι γιατροί, αφού πολύ αργότερα άρχισαν να δημιουργούνται 
υγειονομικά κέντρα στην ύπαιθρο, αποτέλεσαν κίνητρα που ωθούσαν τους νέους και τις νέες να αναζητήσουν 
μια καλύτερη και πιο ελεύθερη ζωή στις πόλεις, χωρίς κοινωνική επιβολή και έλεγχο, που τότε ήταν στοιχεία 
των κλειστών κοινωνιών της υπαίθρου.  Θέλω να τονίσω ότι και η αναπτυξιακή και πολεοδομική πολιτική των 
κυβερνήσεων, μετά το 1960, ήταν να δοθεί ανάπτυξη και φυσικά οικονομική στήριξη στις αστικές και κύριες 
μεγάλες αγροτικές κοινότητες, με φυσικά αποδοτικά χαρακτηριστικά, ώστε η ωφέλεια από την απόδοση των 
επενδύσεων να είναι μεγαλύτερη.  Σε όλα τα σχέδια γινόταν το “cost benefit analysis”. 

 Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η ύπαιθρος σταδιακά να φθίνει και να μαραζώνει, ενώ τα αστικά κέντρα 
επεκτείνονταν και αναπτύσσονταν με γοργούς ρυθμούς.  Η τραγωδία δε του 1974 με την τουρκική εισβολή και 
την προσφυγιά επεξέτειναν ακόμη περισσότερο το συνωστισμό και την επέκταση των πόλεων, αφού η 
ανοικοδόμηση των προσφυγικών οικισμών εξαπλώθηκε μέσα και γύρω από τις πόλεις, όπου υπήρχαν 
περισσότερες ευκαιρίες εργοδότησης, χωρίς τότε να ληφθεί υπόψη ότι ενδεχομένως η στέγαση των 
προσφύγων σε περιοχές της ημιορεινής και ορεινής υπαίθρου να υποβοηθούσε και την ανάπτυξή τους. 

 Τα προβλήματα που επέφερε το φαινόμενο της αστυφιλίας απασχόλησαν όλα αυτά τα χρόνια τις 
διαδοχικές κυβερνήσεις του τόπου, χωρίς όμως να υπάρχει όραμα και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
αντιμετώπισής τους.  Για να είμαστε δίκαιοι, έχουν προωθηθεί μέτρα και πολιτικές για ανακοπή ή έστω 
αντιμετώπιση του προβλήματος, πλην όμως ήταν πολλές φορές σπασμωδικά, αργοπορημένα και απέλπιδα.  
Θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε μερικά από αυτά, έτσι ώστε να καταγραφεί η διαχρονική πολιτική βούληση 
των εκάστοτε κυβερνήσεων.  Είναι τα ακόλουθα: 

1. Σχέδια ευρύτερης αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία, παρά τις καλές προθέσεις, καθυστέρησαν και ήταν 
ημιτελή, όπως π.χ. το Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς, το σχέδιο κρασοχωριών, το 
Σχέδιο Ακάμα κ.ά. 

2. Η κατασκευή υδατοφρακτών και υδατοδεξαμενών αποτέλεσε σοφή ενέργεια και υποβοήθησε αρκετά, 
ώστε να απαγκιστρωθεί εν μέρει ο αγροτικός κόσμος από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της Κύπρου, 
που, ως γνωστόν, παρουσιάζει συχνές μέτριες ή μεγάλες ανομβρίες, και να αυξηθεί η αρδευόμενη γη. 

3. Η σταδιακή ανάπτυξη του οδικού δικτύου διευκόλυνε τη διακίνηση των προϊόντων και του αγροτικού 
κόσμου στις κοινότητες της υπαίθρου μεταξύ τους και προς τις πόλεις.  

4. Η κατασκευή δημόσιων κτιρίων, η συμπλεγματοποίηση σχολείων λόγω έλλειψης μαθητών, η δημιουργία 
αθλητικών εγκαταστάσεων και κέντρων νεότητας. 

5. Η ενθάρρυνση της δημιουργίας μικρών βιοτεχνιών, κυρίως μεταποίησης προϊόντων, μικρών 
βιομηχανιών, οινοποιείων κ.λπ. 

6. Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, που πρόσφατα ενεργοποιήθηκε στα πλαίσια προσπάθειας αντίστροφης 
πορείας, δηλαδή της επιστροφής κατοίκων στα χωριά. 

7. Βοήθεια-επιχορήγηση πετρελαίου θέρμανσης και μείωση της τιμής πώλησης του αγροτικού πετρελαίου. 

 Παρ’ όλη την προσπάθεια και τα πιο πάνω θετικά μέτρα που λήφθηκαν κατά καιρούς, υπήρξαν και 
ενέργειες που συνέτειναν αρνητικά, όπως η εκρίζωση των αμπελώνων, που αποτέλεσε πλήγμα για τη γεωργία, 
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το περιβάλλον και τον αγροτικό κόσμο, η σχεδόν κατάργηση της εκμετάλλευσης των χαρουπιών, η μείωση της 
τιμής του λαδιού, η κατάργηση του μαζέματος του ρουδιού και των φύλλων σουμακίου, που έδιναν ένα μικρό 
έστω αλλά επιπρόσθετο εισόδημα, η ευρύτερη αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και έτσι η μείωση της 
προτίμησης παραδοσιακών προϊόντων. 

 Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται διαχρονικά, ακόμα και σήμερα, είναι η 
έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου τόσο για στήριξη του αγροτικού κόσμου όσο και ευρύτερα σε έναν κύκλο 
δραστηριοτήτων που θα βοηθούσε στην παραμονή ή επιστροφή πληθυσμού στην ύπαιθρο.  Το οξύμωρο της 
υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός κοινοτικός προϋπολογισμός επικεντρώνεται, στο μεγαλύτερο 
μέρος του, στην απορρόφηση κονδυλίων που εμπίπτουν στην αλυσίδα που μπορεί να απασχολεί κόσμο στην 
ύπαιθρο. Η ορθολογιστική πολιτική προσέγγιση για αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ιδιαίτερα σε μια 
εποχή όπου τα εγχώρια κονδύλια ιεραρχούνται με βάση την επιτακτικότητα των αναγκών, δημιουργεί την 
ανάγκη να υπάρξει άμεση συνεργασία των Υπουργείων Γεωργίας και Εμπορίου, αλλά και του Γραφείου 
Προγραμματισμού, ώστε να δημιουργηθεί μια εσωτερική ομάδα που θα ασχολείται συντονισμένα, ομαδικά, 
προγραμματισμένα κυρίως με την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν μέτρα στήριξης της 
υπαίθρου. 

 Αποτέλεσμα της αστυφιλίας και της μακρόχρονης αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους ήταν να 
αποψιλωθεί ο πληθυσμός της πλειοψηφίας των χωριών της Κύπρου.  Από το ενημερωτικό φυλλάδιο για το 
Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, συνάδελφοι, που υιοθέτησε το κράτος το 2007 και αναθεωρήθηκε το 2008, 2010, 
2012, διαπιστώνουμε ότι οι κοινότητες της Κύπρου που έχουν τώρα πληθυσμό κάτω από 500 κατοίκους είναι 
282, 70 στην επαρχία Λευκωσίας, 90 στην επαρχία Λεμεσού, 27 στην επαρχία Λάρνακας και 87 στην επαρχία 
Πάφου.  Για το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο θα μιλήσουμε εκτενέστερα σε λίγο.  

 Το κράτος έτσι, με ευελιξία και σωστή μελέτη, οφείλει να εκμεταλλευτεί την άντληση κονδυλίων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με εφαλτήριο τη νέα πολιτική της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, να 
αντληθούν κονδύλια από τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-
2020, έχοντας ως στρατηγική επιδίωξη την ανάπτυξη προγραμμάτων στις ορεινές περιοχές και ευρύτερα στην 
ύπαιθρο, όπως η επιχορήγηση μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων και σε προϊόντα που μπορούν να 
καταστούν ανταγωνιστικά σε σχέση με αυτά άλλων κρατών.  Για τη βελτίωση των κυπριακών προϊόντων και για 
την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ξένων καταναλωτών προς τα κυπριακά παραδοσιακά προϊόντα πρέπει να 
ενθαρρύνεται και να προωθείται η εγγραφή τους ως προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 
(ΠΟΠ) ή ως προϊόντων προστατευμένης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) ή ως παραδοσιακών τύπου Κύπρου για 
την ευρωπαϊκή κατοχύρωσή τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα και το εισόδημα των παραγωγών.  

 Επισημαίνω επίσης τα ακόλουθα:  

 Το κράτος οφείλει να δώσει περισσότερα κίνητρα στους παραγωγούς για ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας 
στις κάπως μέτριες και μεγάλες παραγωγικές τους μονάδες, με απώτερο στόχο να μειωθεί το κόστος 
παραγωγής.  Από την άλλη, οι ίδιοι οι παραγωγοί μας πρέπει να επιμορφώνονται συνεχώς για τις 
εξελίξεις και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να βελτιώνονται 
συνεχώς, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην ποιότητα.  

 Επίσης, επιχορήγηση μεταφοράς των προϊόντων, ανάλογα με την απόσταση των ορεινών περιοχών 
προς τις πόλεις ή προς τα λιμάνια και αεροδρόμια για εξαγωγή. 

 Ενίσχυση με φορολογικά κίνητρα για το εισόδημα όσων απασχολούνται με την προώθηση του 
αγροτουρισμού.  

 Αναφορικά με τις θερινές διακοπές εργαζομένων, εισηγούμαστε να συνεχιστεί η επιχορήγησή τους στα 
ορεινά θέρετρα με υψηλότερους ρυθμούς. 

 Διευκόλυνση/επίσπευση στην έκδοση αδειών οικοδομής στις κοινότητες της υπαίθρου.  Προσωπικά 
πάντοτε έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια ανοχή, κάποια χαλάρωση, μέχρι κάποιας απόστασης 
από τον πυρήνα των ορεινών χωριών, για ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών για ενίσχυση του 
πληθυσμού της υπαίθρου. Παράλληλα όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η άναρχη ανάπτυξη στις 
πεδινές και ημιπεδινές περιοχές, γιατί έχει ως συνέπεια να καταστρέφεται η γεωργική γη, το περιβάλλον 
και να σπαταλώνται οι οικονομικοί πόροι ατόμων, κοινοτήτων και του κράτους. 

 Σε οικονομίες πλήρους ανταγωνισμού η εξειδίκευση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εφόδια, έτσι 
ώστε οι παραγωγοί μας και τα κυπριακά προϊόντα να διεισδύσουν στις ευρωπαϊκές αγορές γενόμενα 
ανταγωνιστικά.  Η εξειδίκευση των παραγωγών μας τόσο στη δημιουργία νέων γενετικά βελτιωμένων 
καλλιεργειών, μέσω καλλιεργητικών τεχνικών παραγωγής, όσο και σε βιολογικές καλλιέργειες και 
καλλιέργειες αρωματικών φυτών, ανθέων και φρούτων μπορεί να ενισχύσει το παραγόμενο γεωργικό 
προϊόν και να το καταστήσει ανταγωνιστικό στις κοινοτικές αγορές.  Ιδιαίτερα μάλιστα λόγω του ευνοϊκού 
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κλίματος, της ηλιοφάνειας και του ανάγλυφου τοπίου, η Κύπρος προφέρεται για την παραγωγή μεγάλου 
εύρους προϊόντων.  

 Θετική εξέλιξη αποτελεί ο υπό εξέταση και προς ψήφιση νόμος για τη δημιουργία μητρώου γεωργών.  
Το πάγιο αυτό αίτημα του αγροτικού κόσμου θα βοηθήσει τη γεωργία του τόπου και θα ενισχύσει την 
ορθολογική κατανομή των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Περιμένουμε την υλοποίηση των υποσχέσεων του Υπουργείου Γεωργίας και της κυβέρνησης γενικά για 
ενθάρρυνση της κτηνοτροφίας, κυρίως της αιγοπροβατοτροφίας, ώστε να αυξηθούν οι ποσότητες του 
αιγοπρόβειου γάλακτος και να αυξηθεί το ποσοστό του γάλακτος αυτού τουλάχιστον στο 51%, όπως 
καθορίζει και το πρότυπο του χαλλουμιού.  

Επίσης, θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να τονίσω και ορισμένα άλλα θέματα, όπως είναι τα ακόλουθα: 

1. Ενθάρρυνση της απασχόλησης με ειδικά κίνητρα όσων έχουν γη και μετά από πρόωρη συνταξιοδότηση 
από άλλα επαγγέλματα θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργοκτηνοτροφία. 

2. Υιοθέτηση πιο συγκεκριμένων και ενισχυμένων κινήτρων και ενισχύσεων για τους νέους σε ηλικία 
γεωργούς που μπαίνουν στο επάγγελμα, ιδιαίτερα με αυτή την ανεργία που υπάρχει τώρα. 

3. Ενίσχυση των ομάδων παραγωγών που οι ίδιες εξάγουν τα προϊόντα τους ή και μόνο τοπικά 
εμπορεύονται τα προϊόντα τους, ενθάρρυνση των συνεταιρισμών δηλαδή. 

4. Υιοθέτηση μέτρων προστασίας και ενίσχυσης της αγρότισσας. 

5. Κίνητρα για διατήρηση παραδοσιακών λαϊκών τεχνών ή και βιοτεχνιών, όπως υποβοήθηση, διατήρηση 
και εκμάθηση της παραδοσιακής τέχνης της υφαντικής και ασφαλώς των υφαντριών, παλαιών και νέων, 
του κεντήματος, της καλαθοπλεκτικής, ξυλογλυπτικής, καρεκλοποιίας, ψαθοποιίας, αγγειοπλαστικής κ.ά. 

6. Παροχή επιχορηγημένου ρεύματος και πετρελαίου και στους συνταξιούχους γεωργούς, γιατί αυτό θα 
ενθαρρύνει τη συνέχιση της απασχόλησης στη γεωργία, στην καλλιέργεια, στη συντήρηση των δέντρων 
και του πρασίνου κ.λπ., θα συμβάλει στην υγιή απασχόληση των συνταξιούχων, για να είναι χρήσιμοι 
στην κοινωνία και στην οικονομία, μια και ο αριθμός των νέων στη γεωργία λιγοστεύει επί του παρόντος.  

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που πλήττει τον τόπο και τα 
μέτρα της τρόικας που μας επιβάλλονται δεν πρέπει επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ήδη 
ευάλωτη κυπριακή γεωργία. Συνεπώς, χρειάζεται κοινωνική ευαισθησία και, όσο το δυνατό, δίκαιη και 
στοχευμένη λήψη των όποιων διορθωτικών μέτρων. 

7. Περαιτέρω, τονίζουμε την ανάγκη για κατάρτιση νέων σχεδίων ευρύτερης αγροτικής ανάπτυξης της 
υπαίθρου και ιδιαίτερα των ημιορεινών περιοχών που θα περιλαμβάνουν βελτίωση οδικού δικτύου, 
κοινοτικά έργα εντός των χωριών, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά κέντρα, συντήρηση παλαιών οικιών 
και οικοδομών δημόσια ωφέλειας, δημιουργία κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, κέντρων νεότητας ή 
κέντρων συνάθροισης, πολιτιστικών κέντρων κ.λπ. 

8. Εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση για παραχώρηση αδειών καζίνων, πιστεύουμε και ζητούμε όπως 
μια ή δύο άδειες λειτουργίας παραχωρηθούν στα ορεινά μας θέρετρα. 

9. Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, που καλύπτει 282 χωριά, εφαρμόζεται στις εν λόγω κοινότητες με 
πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκους ή με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων αλλά σε απόσταση άνω 
των 35 χμ. από το πλησιέστερο αστικό κέντρο ή/και υψόμετρο άνω των 450 μ.  Το μέγιστο εμβαδόν 
οικιστικής μονάδας που μπορεί να κτίσει κάποιος είναι 230 τ.μ. ωφέλιμος κατοικήσιμος χώρος.  Για την 
ανέγερση κατοικίας είναι αναγκαία η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής.  Για την 
ανέγερση ή συντήρηση αυτής της κατοικίας υπάρχουν πρόνοιες για οικονομική βοήθεια και υπάρχουν 
και εισοδηματικά κριτήρια.  Αυτά όλα τα έχω γραμμένα, αλλά είναι τα παλιά και δε θα τα αναγνώσω, 
διότι δυστυχώς έχουν τροποποιηθεί κατόπιν του μνημονίου. 

10. Το τελευταίο που θα αναφέρω είναι ένα επιπρόσθετο μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει.  Είναι ο 
έλεγχος των όσων μετέφεραν στα χωριά την ψήφο τους με βάση πρόσφατη τροποποίηση του περί 
Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, όπως τροποποιήθηκε πριν από τις τελευταίες δημοτικές και κοινοτικές 
εκλογές του 2011.  Με βάση τη νομοθεσία αυτή, τίθεται η προϋπόθεση ο εκλογέας που εγγράφεται 
δυνάμει του εν λόγω νόμου να κατάγεται από την κοινότητα ή να είναι σύζυγος ή παιδί κάποιου εκλογέα, 
να κατέχει κατοικία και να μη δικαιούται να αλλάξει την εγγραφή του για δέκα χρόνια. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Η δύσκολη και κρίσιμη οικονομική συγκυρία που διανύουμε δεικνύει ότι πρέπει να επιστρατεύσουμε 
όλες μας τις δυνάμεις, διότι με δεδομένη τη στενότητα πόρων θα πρέπει οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται για 
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καταπολέμηση του φαινόμενου της αστυφιλίας να είναι στοχευμένες και με συγκεκριμένο πλαίσιο για το οποίο 
δε θα σπαταλώνται επιπρόσθετοι πόροι από αυτούς που χρειάζονται.  

 Επιβάλλεται όπως εφαρμοστούν πολιτικές που να στοχεύουν σε εναλλακτικό μοντέλο παραγωγικής 
οικονομίας που να μπορεί να συντρέχει με τα υφιστάμενα δεδομένα της παροχής υπηρεσιών τόσο στον 
τραπεζικό τομέα όσο και στην τουριστική βιομηχανία.  Στόχος η στήριξη της υπαίθρου και η ανάπτυξη 
ευρύτερα της οικονομίας μας και στην προκειμένη περίπτωση της αγροτικής οικονομίας, για να αναστραφεί το 
κλίμα της αστυφιλίας, που μόνο μειονεκτήματα και προβλήματα επέφερε και επιφέρει. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά, αλλά και να απαιτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την 
κυπριακή οικονομία με προγράμματα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη σχετική 
επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο με αίτημα στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Τούτο πρέπει να προωθηθεί το συντομότερο 
δυνατό, ώστε να ενισχυθεί άμεσα η κυπριακή οικονομία.  Τα Διαρθρωτικά Ταμεία αφορούν σε ένα μεγάλο 
βαθμό τα προγράμματα της υπαίθρου, γι’ αυτό το λόγο πρέπει τα αρμόδια υπουργεία να συντονιστούν, 
επανατονίζω, για να κάνουν σωστή διασπορά των πόρων αυτών.  Εφόσον ο κ. Μπαρόζο και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ανταποκριθούν, όπως λένε, θετικά και πρακτικά στο αίτημα της Κύπρου, τότε οι εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες των υπουργείων και το αγροτικό κίνημα να κινητοποιηθούν άμεσα και δραστήρια με σκοπό την 
ενημέρωση και βοήθεια προς τον κόσμο της υπαίθρου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

(Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) 

 Ο συνάδελφος κ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους. 

(Στο σημείο αυτό ο προεδρεύων της συνεδρίασης επανέρχεται στην έδρα.) 

Α. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κύριε πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Βασικά σήμερα αυτό που γίνεται είναι μια καλή νεκροψία.  Κάποτε, και για δεκαετίες πολλές, ένα 
σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Κύπρου ζούσε με αξιοπρέπεια στην ύπαιθρο, σχεδίαζε τη ζωή των 
παιδιών του, στεκόταν δίπλα στα παιδιά του και ζούσε από τις ασχολίες που έκανε στην ύπαιθρο.  Για 
διάφορους λόγους, αφού εξοντώσαμε τη γεωργική και τη ζωική παραγωγή, ο κόσμος αυτός σταδιακά 
μεταφέρθηκε στα αστικά κέντρα.  Μεγάλωσαν οι πόλεις, μεγάλωσαν οι εργατογειτονιές.  Κατόπιν, αφού 
εξοντώσαμε και τη βιομηχανία, αποφασίσαμε ότι όλοι θα γίνουν πτυχιούχοι, θα πάνε στα πανεπιστήμια, για να 
συναντούμε σήμερα το φαινόμενο πάλαι ποτέ καλές ασχολίες, του πωλητή, της πωλήτριας κ.λπ., σήμερα αυτά 
τα επαγγέλματα να τα ασκούν άνθρωποι με πτυχία.  Βεβαίως, μπορεί κάποιος να πει «και τί έγινε με αυτό το 
πράγμα;  Σπούδασαν, καλώς εσπούδασαν, ας κάνουν κάτι άλλο».  Η ανταπάντηση η δική μου είναι η εξής:  
Αυτό το κάτι άλλο γιατί δεν ήταν εξαρχής στις επιλογές τους και χρειάστηκε να σπαταλήσουν οι γονείς τους 
δεκάδες χιλιάδες ευρώ και οι ίδιοι τα νιάτα τους, για να αποκτήσουν κάτι που εν παρπατά πουθενά;  Δεν 
υπάρχει δείκτης, αρνητικός δείκτης, δείκτης ανεργίας, δείκτης μιζέριας, δείκτης αναξιοπρέπειας που, λόγω της 
κρίσης που ζούμε, να μην έχει ανεβεί.   

 Σ’ αυτό τον τόπο είναι πλέον άθλια και τολμώ να πω και αμετακίνητη η μοίρα μας.  Όσα πρέπει να 
γίνουν γίνονται κατόπιν εορτής και αφού το πρόβλημα λυθεί, διότι εξόντωσε το πρόβλημα τους ανθρώπους και 
δε διαμαρτύρονται, και όσα δεν πρέπει να γίνουν γίνονται με εγκληματική προχειρότητα και κατόπιν 
μετατρέπονται πάνω στην καμπούρα του κόσμου σε καρκινώματα, τα οποία ακριβοπληρώνουμε.  Ζούμε 
δηλαδή με το γλυκασμό μιας ελπίδας φρούδας, πρόσκαιρης και μετά μας μένουν αγγονίν για πάντα τα βάσανα 
της προχειρότητάς μας.  Και αν καταστραφήκαμε το ’74 και αν ξανακαταστραφήκαμε τώρα, είναι λόγω αυτής 
της προχειρότητας που γέννησε ο λαϊκισμός στην πλέον αισχρή και χυδαία μορφή του. 

 Για την ύπαιθρο ήταν πάντα όλα πιο αργά.  Πήγε το οδικό δίκτυο, αφού έφυγαν αρκετοί.  Πήγαν τα 
κρατικά ινστιτούτα, αφού έφυγαν ακόμα παραπάνω.  Πήγε στην ύπαιθρο η δωρεάν μεταφορά των μαθητών 
προς τα σχολεία τους, αλλά τα λεωφορεία είναι άδεια, γιατί ήδη το πρόβλημα εξόντωσε τους ανθρώπους.  
Πήγε το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά όταν ήδη ήταν αργά.  Τι θέλω να πω με αυτά;  Θέλω να πω το εξής:  
Αναγνωρίζω, για να μη θεωρηθώ ότι μηδενίζω, ότι όλες οι κυβερνήσεις αυτού του τόπου προσέφεραν ό,τι 
μπορούσαν -αυτό σηκώνει πάρα πολύ νερό- στην ύπαιθρο.  Αλλά πρέπει να δεχτείτε και εσείς με τη σειρά σας 
ότι ουδέποτε κυβέρνηση αυτού του τόπου τόλμησε να σχεδιάσει ένα καλά μελετημένο πρόγραμμα ανάπτυξης 
και κράτησης του κόσμου στην ύπαιθρο.  Καμία!  Και, αν η παρούσα κυβέρνηση έχει κατά νου να το πράξει, 
είναι πλέον ήδη αργά.  Γιατί;  Διότι δεν υπάρχουν τα χρήματα!   
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 Οι εισηγήσεις που έχω να κάνω προς εσάς είναι πάρα πολύ απλές.  Η πρώτη εισήγηση είναι ότι θα 
πρέπει να επανακαθοριστεί ένας ενιαίος χάρτης υπαίθρου με διάφορα κριτήρια και όσοι διαλαμβάνονται σε 
αυτό το χάρτη, κοινότητες και άνθρωποι, θα πρέπει να τυγχάνουν κάποιας ιδιαίτερης αντιμετώπισης.   

 Δεύτερον, θα πρέπει…  Να μην το πω ως εισήγηση, να το βάλω ως ερώτημα.  Γιατί καμιά κυβέρνηση 
δεν έδωσε ποτέ το κίνητρο της φοροαπαλλαγής για πέντε χρόνια σε όποιον θα έστηνε μια μικρή βιομηχανία 
στην ύπαιθρο;  Γιατί;  Δε φτάνει που θα την έστηνε στην ύπαιθρο, δε φτάνει που θα του στοίχιζε περισσότερο η 
μεταφορά των υλικών και των προϊόντων, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν έδωσε φοροαπαλλαγές;  Πήγαν τα 
στεγαστικά προγράμματα στην ύπαιθρο, και δε μηδενίζω, επαναλαμβάνω, τίποτε.  Και η κυβέρνηση του κ. 
Χριστόφια το έκανε, αλλά πότε;  Ξέρετε ότι υπάρχουν οικόπεδα τα οποία έχει σχεδιάσει ο Οργανισμός 
Αναπτύξεως Γης που κάποτε θα ήταν περιζήτητα, θα μπορούσαν να γίνονται και καβγάδες στις πλατείες των 
χωριών για το ποιος θα τα πάρει, και σήμερα δεν ενδιαφέρεται κανένας!  Άλλωστε, γιατί να ενδιαφερθεί;  Σε 
αυτές τις ζώνες που είχα πει προηγουμένως, θα πρέπει το κράτος, εκτός από τη φοροαπαλλαγή σε όσους 
πηγαίνουν εκεί να στήσουν μικρές βιοτεχνίες ή βιομηχανίες, να δώσει φοροαπαλλαγή από το Φόρο 
Εισοδήματος σε όσους επαγγελματίες είτε είναι δάσκαλοι είτε είναι καθηγητές, διότι η παρουσία αυτών των 
ανθρώπων στην ύπαιθρο μόνο θετική μπορεί να είναι. 

 Και, τρίτον, δεν μπορεί, αγαπητοί μου συνάδελφοι, να κλαίμε πάντοτε με κροκοδίλια δάκρια για την 
ύπαιθρο, αλλά ουσιαστικά να μη λαμβάνουμε εκείνα τα μέτρα που θα στηρίξουν την ύπαιθρο.  Αν  θέλουμε την 
ύπαιθρο, για να κάμνει γλυκά του κουταλιού, ππαλουζέδες, τσαμαρέλλες, εγώ αρνούμαι αυτό το πράγμα!  Αυτό 
το πράγμα υποτιμά και την ύπαιθρο και την Κυπριακή Δημοκρατία, υποτιμά τους εαυτούς μας!  Αν θέλουμε την 
ύπαιθρο για τουριστική ατραξιόν, να πηγαίνουν κάποιοι τις Κυριακές, κάποια γηροκομεία, κάποιοι τουρίστες, 
απλά για να αφήνουν τα ψίχουλά τους, δεν είναι αυτή την ύπαιθρο που ονειρεύομαι εγώ!  Οραματίζομαι την 
ύπαιθρο η οποία θα μπορεί να δίνει ζωή στους κατοίκους της, να ζουν με αξιοπρέπεια, να διατηρούν την 
περηφάνια τους, να είναι περήφανες οι νοικοκυρές στο σπίτι τους και να ελπίζουν και να ονειρεύονται το 
καλύτερο για τα παιδιά τους.  Είναι πάντοτε οι φτωχοί συγγενείς οι κατοικούντες στην ύπαιθρο.  Αλλά και αυτή 
η μόδα, όλοι να έρθουν στις πόλεις, είδαμε τι δημιούργησε.  Υπερτροφία, κατάρρευση και οδηγείται ο τόπος 
στον γκρεμό.   

 Γι’ αυτό, καλώς ειπώθηκε προηγουμένως για το μέγαρο πολιτισμού.  Αυτά τα εκατομμύρια, η άποψή 
μου είναι από τα €7 δις του προϋπολογισμού, περίπου €500 εκατομ. πηγαίνουν -να μη χαρακτηριστώ πάλι ως 
ακραίος, να το πω ήπια- πηγαίνουν για την ευφροσύνη ορισμένων.  Αυτά τα €500 εκατομ. που πηγαίνουν 
λοιπόν για τον ουρανίσκο και την τσέπη κάποιων θα μπορούσαν μετά από περισυλλογή να πηγαίνουν εκεί που 
πιάνουν τόπο.  Και να σταματήσουμε λοιπόν τα κροκοδίλια κλάματα.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε. 

 Ακολουθεί ο κ. Γιαννάκης Γαβριήλ του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Τα πλείστα ζητήματα, καθώς και οι θέσεις μας ως ΑΚΕΛ για το υπό συζήτηση θέμα έχουν κατατεθεί 
πολύ εμπεριστατωμένα και διεξοδικά από το συνάδελφο Άντρο Καυκαλιά στην προηγούμενη συνεδρία του 
σώματος, γι’ αυτό και δε θα μακρηγορήσω στη δική μου παρέμβαση. 

 Το πρόβλημα της αστυφιλίας είναι ένα πολυσυζητημένο θέμα και απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες 
σχεδόν όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.  Έχει τις ρίζες του στη βιομηχανοποίηση των οικονομιών και την 
υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στα αστικά κέντρα.  Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης 
η υποβάθμιση του αγροτικού τομέα στο οικονομικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
συρρικνώνει το γεωργικό εισόδημα και οδηγεί τον πληθυσμό της υπαίθρου στα αστικά κέντρα προς αναζήτηση 
καλύτερου μέλλοντος.  Να σημειώσω ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί την κατ’ εξοχήν οικονομική 
δραστηριότητα στην ύπαιθρο και γενικά στις περιοχές που μαστίζονται από αστυφιλία.  Είναι ένα πολυσύνθετο 
ζήτημα, ένα παζλ με πολλά κομμάτια, για την αντιμετώπιση και την αναστροφή του οποίου χρειάζεται 
υιοθέτηση μακρόπνοων πολυδιάστατων πολιτικών και υπομονή, μέχρι να αρχίσουν να φαίνονται τα 
αποτελέσματα. 

 Ένας άλλος παράγοντας, η απόσταση των περιοχών αυτών από τα οικονομικά κέντρα, απαντά 
περισσότερο σε μεγάλες χώρες, όχι όμως σε τέτοιο μεγάλο βαθμό στην Κύπρο, όπου οι αποστάσεις είναι 
σχετικά μικρές.  Η αισθητή βελτίωση μάλιστα του οδικού δικτύου στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες έχει 
μειώσει την επίδραση αυτού του παράγοντα σε μεγάλο βαθμό.  Η σχετικά λοιπόν καλή προσβασιμότητα των 
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απομακρυσμένων περιοχών της υπαίθρου μας, η περαιτέρω βελτίωση σε αυτό τον τομέα και η σμίκρυνση των 
αποστάσεων θα πρέπει να αποτελέσουν το εφαλτήριο για την υλοποίηση όλων των υπόλοιπων δράσεων που 
θα φέρουν την ισόρροπη ανάπτυξη και μαζί εισοδήματα και ανάκαμψη του πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές.     

 Το σημαντικότερο πρόβλημα που συνεχίζει να επιτείνει την αστυφιλία είναι το μη ικανοποιητικό εισόδημα 
των κατοίκων αυτών των περιοχών.  Στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα και με τον τρόπο που είναι 
δομημένη η οικονομία μας είναι, νομίζω, από όλους παραδεκτό ότι η απασχόληση στο γεωργικό τομέα υπό τη 
στενή του έννοια δεν είναι αρκετή για τη στήριξη και ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και τη συγκράτηση 
του πληθυσμού στην ύπαιθρο.  Εκείνο που χρειάζεται είναι η προώθηση μέτρων για την πρακτική εφαρμογή 
του πολυλειτουργικού ρόλου του αγρότη.  Ανάπτυξη δηλαδή παρεμφερών με τη γεωργία οικονομικών 
δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ενισχύσουν συμπληρωματικά το γεωργικό εισόδημα και θα καταστήσουν την 
εγκατάσταση στην ύπαιθρο ελκυστική.  Επιμέρους βιοτεχνικές μονάδες, μονάδες μεταποίησης κυπριακών 
παραδοσιακών προϊόντων, αγροτουριστικά καταλύματα θα προσφέρουν τα μέγιστα προς αυτή την 
κατεύθυνση.  Η συντονισμένη διαφήμιση και προώθηση παραδοσιακών μας προϊόντων στο εξωτερικό θα 
συμβάλει στην τόνωση του εισοδήματος σε αυτές τις περιοχές. 

 Όλα τα πιο πάνω δεν μπορεί να υλοποιηθούν χωρίς τη στήριξη και την παροχή κινήτρων από την 
πολιτεία.  Όσα όμως οικονομικά κίνητρα και να δοθούν από την πολιτεία, θα είναι θνησιγενή χωρίς την κρίσιμη 
μάζα πληθυσμού ή περιηγητών/επισκεπτών που θα καταστήσουν αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες 
κερδοφόρες και βιώσιμες.  Σημαντικό ρόλο σε αυτό το σημείο έχουν, κατά την άποψή μου, φορείς όπως ο 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.  Διαθέτουμε υπέροχη ύπαιθρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με ήπιο 
κλίμα και πολύ αξιόλογα θρησκευτικά, πολιτιστικά και άλλα μνημεία.  Θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε 
με αποφασιστικά βήματα στη διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη 
και, πέρα από προορισμός ήλιου και θάλασσας, να αναπτύξουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο 
πολιτιστικός και ο αθλητικός τουρισμός.  Η στρατηγική αυτή θα μας φέρει ένα βήμα μπροστά από τους 
ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς που προσφέρουν επίσης ήλιο και θάλασσα και μάλιστα σε πολύ 
πιο ανταγωνιστικές τιμές.  Και θα προσελκύσουμε ξένους επισκέπτες υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων.  Η 
προσέλκυση με αυτό τον τρόπο κυρίως ξένων περιηγητών, αλλά και εσωτερικού τουρισμού, εκτός από τα 
οφέλη που θα έχει συνολικά στην οικονομία ευρύτερα, θα συμβάλει αποφασιστικά στην οικονομική 
αναζωογόνηση και άνθηση της υπαίθρου. 

 Παράλληλα με τα πιο πάνω, θα πρέπει να αναβαθμιστούν περαιτέρω οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
στην ύπαιθρο με τη δημιουργία υποδομών σε ζητήματα εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
νηπιαγωγείων και παιδοκομικών σταθμών, χώρων υγιούς απασχόλησης, ψυχαγωγίας και άθλησης.  Αναφέρω 
μόνο ένα ενδεικτικό παράδειγμα.  Τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε επιχορηγημένο πρόγραμμα 
δορυφορικής σύνδεσης με το διαδίκτυο για εκατό πέντε απομακρυσμένες κοινότητες, οι οποίες δεν έχουν τη 
δυνατότητα επίγειας ευρυζωνικής σύνδεσης.  Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε στην επιτροπή 
Εμπορίου, το πρόγραμμα τερματίζεται το Σεπτέμβρη.  Πρέπει με κάθε τρόπο να εξευρεθούν οι πόροι, ώστε το 
πρόγραμμα να συνεχιστεί.  Είναι πραγματικά ανώφελο να συζητούμε για αναζωογόνηση της υπαίθρου και 
αναχαίτιση της αστυφιλίας και εν έτει 2013 να υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 Ως ΑΚΕΛ, εκτιμούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά προς τη σωστή κατεύθυνση της 
ανάπτυξης της υπαίθρου και της συγκράτησης του πληθυσμού σε αυτές.  Βελτιώσεις του οδικού δικτύου, 
παραχώρηση οικοπέδων για στέγαση νέων ζευγαριών, ανάπλαση παραδοσιακών πυρήνων σε χωριά, 
δημιουργία πλατειών και χώρων πρασίνου, κατασκευή εξωραϊστικών έργων, πολυδύναμα κέντρα και κοινοτικά 
κτίρια, καθώς και μια σειρά άλλων κοινωνικών, πολιτιστικών και υποστηρικτικών υποδομών έχουν υλοποιηθεί. 

 Η παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία διερχόμαστε δεν πρέπει με κανένα τρόπο να 
ακυρώσει αυτή την προσπάθεια.  Τα αποτελέσματα πιθανότατα να είναι τραγικά και η αποψίλωση της 
υπαίθρου μη αναστρέψιμη.  Δυστυχώς, τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης, η οποία ακύρωσε 
ουσιαστικά τη στεγαστική πολιτική της πολιτείας, είναι απογοητευτικά.  Τα προηγούμενα χρόνια η παραχώρηση 
οικοπέδων με πολύ χαμηλό κόστος για το κράτος βοήθησε χιλιάδες ζευγάρια να εγκατασταθούν ως επί το 
πλείστον σε κοινότητες της υπαίθρου. 

 Δε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό κοντόφθαλμα και να ενταφιάσουμε τις προοπτικές 
αναζωογόνησης της υπαίθρου λόγω της οικονομικής κρίσης.  Αντίθετα, την περίοδο αυτή, που ο κόσμος 
αναζητεί διεξόδους απασχόλησης από τα αδιέξοδα της ανεργίας, θα πρέπει να στηρίξουμε τη στροφή σε τομείς 
που έχουν πολλές προοπτικές και αφέθηκαν στο μαρασμό τις τελευταίες δεκαετίες.  Θα είναι προς όφελος της 
οικονομίας και του τόπου γενικότερα! 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γαβριήλ. 

 Ακολουθεί ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης. 
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Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Με έχουν ουσιαστικά καλύψει οι αγαπητοί συνάδελφοι Άντρος Κυπριανού και Ανδρέας Θεμιστοκλέους... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ένα λεπτό.  Παρακαλώ!  Είναι ο τελευταίος μας ομιλητής,...   

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 ...με τις πολύτιμες απόψεις τους... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, λίγη ησυχία! 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 ...γι’ αυτό και θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαίτερα σύντομος.  Μάλιστα μπορούμε να αποφύγουμε είτε 
κριτικές είτε την πατρότητα κάποιου και εκ του αποτελέσματος, από την άποψη ότι το φαινόμενο της 
αστυφιλίας στην Κύπρο μπορεί, αλλά και κρίνεται από το αποτέλεσμα.  Έχουμε πόλεις που συσσώρευσαν τον 
πληθυσμό και μεγάλωσαν σε βάρος της υπαίθρου, αλλά και του ιδίου του περιβάλλοντος.  Οι επαρχίες 
ουσιαστικά έχουν εκκενωθεί, ενώ ο πληθυσμός που έχει απομείνει είναι πλέον γερασμένος.  Η ανισόρροπη 
ανάπτυξη που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις ήταν το κύριο αίτιο μη ανάπτυξης δυνατοτήτων διατήρησης 
της ζωής στην ύπαιθρο.  Όλα στις πόλεις και όλα για τις πόλεις, γιατί αυτό ήταν το σλόγκαν και όχι μόνο

.
 ήταν 

και η αντίληψη όσων λάμβαναν κατά καιρούς αποφάσεις. 

 Εγκαταλείψαμε τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και στη συνέχεια το δευτερογενή.  Πήγαμε στις 
υπηρεσίες, με επακόλουθο όλες αυτές να συσσωρευτούν στα μεγάλα αστικά κέντρα χωρίς το αίσθημα, αλλά 
και τη μελέτη για τις συνέπειες για την ύπαιθρο.  Αφήσαμε πίσω μας χωριά φαντάσματα, αναζητώντας την 
ευτυχία και την ευημερία στις πόλεις.  Συγκεντρώσαμε τις κρατικές υπηρεσίες και πάλι στις πόλεις, ενώ 
νοσοκομεία και πανεπιστήμια τα φυτέψαμε στα κέντρα των πόλεων.  Αυτή η προσέγγιση και αυτή η διαχρονική 
πολιτική ήταν δυστυχώς εκ των πραγμάτων καταστροφικές.  Με την εγκατάλειψη της υπαίθρου αδυνάτισε και η 
δυνατότητα προς όφελός της να επηρεάζει τα κέντρα των αποφάσεων.  Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του 
αναπτυξιακού προϋπολογισμού και των δαπανών πήγαινε για τις πόλεις με ουσιαστικά μηδενικά μερίδια για τα 
χωριά και την ύπαιθρό μας.  Οι μόνες δαπάνες που γίνονταν ήταν για τις ασφαλτοστρώσεις, που, όπως πολύ 
σωστά ειπώθηκε από το συνάδελφο κ. Θεμιστοκλέους, στο τέλος της ημέρας δε συνέβαλαν ή δεν άρκεσαν για 
τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο. 

 Για την Αμμόχωστο, η οποία είναι παραμελημένη, η κεντρική διοίκηση δεν έδειξε όλα αυτά τα χρόνια 
εκείνη τη μέριμνα που έπρεπε.  Μηδενικοί λοιπόν αναπτυξιακοί προϋπολογισμοί, ανύπαρκτα έργα ανάπτυξης 
και καμία δυνατότητα απασχόλησης όποιου ατόμου σπουδάζει.  Ανάλογη δυνατότητα και στο Τρόοδος, 
ανάλογα τα δεδομένα και στο Τρόοδος.  Αυτό σημαίνει ότι στην Αμμόχωστο και στο Τρόοδος κανένας νέος δεν 
έχει δυνατότητα να παραμείνει με βάση τη λογική ότι, αφού έχει σπουδάσει, αυτό το οποίο έχει σπουδάσει θα 
πρέπει να το δουλέψει.  Το μόνο που υπάρχει στη δική μου την επαρχία, στο οποίο μπορεί κάποιος να 
εργαστεί, είναι η γεωργία, είτε ως γεωργός είτε ως βοηθός γεωργός

.
 στον τουρισμό ελάχιστα υπάρχουν, είτε για 

εργασία ως γκαρσόνι είτε με ελάχιστα γραμματειακά προσόντα.  Και πάλι όμως ελάχιστοι είναι οι 
σπουδασμένοι που απασχολούνται, αφού πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ ελάχιστοι 
απασχολούνται στη βιοτεχνία και βιομηχανία, κυρίως ως εργάτες.  Δεν είναι τυχαίο το πολύ υψηλό ποσοστό 
ανεργίας με ή και χωρίς την κρίση.  Αυτή τη στιγμή όλη η Αμμόχωστος κάθεται ουσιαστικά με πάρα πολύ 
υψηλά ποσοστά ανεργίας.  Δεν έχει εργασία!  Μάλιστα οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τη Λαϊκή Τράπεζα θα 
επιδεινώσουν την ανεργία στην περιοχή όσον αφορά άτομα τα οποία είχαν μόρφωση και κατάρτιση.   

 Ερώτημα, ως συνέχεια του ερωτήματος του αγαπητού συναδέλφου του Ανδρέα Θεμιστοκλέους:  Γιατί η 
πολιτεία δε φοροαπάλλαξε τόσα χρόνια ως κίνητρο τουλάχιστον;  Δεν το έχει πράξει!  Πού θα εργαστεί -και 
αυτό είναι το ερώτημά μας- η νεολαία μας, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι τέως εργαζόμενοι;  Πώς θα αντέξουν τα 
τεράστια οικονομικά βάρη των χρεών;  Σ’ αυτά τα ερωτήματα δυστυχώς είναι με λύπη μας... Και ξέρω ότι δεν 
υπάρχει καμιά θετική απάντηση στο πλαίσιο του οποιουδήποτε προγραμματισμού.   

 Ποιες μπορεί να είναι εφικτές εισηγήσεις;  Δε θέλω να μακρηγορήσω.  Ακούμε, συζητάμε, 
προβληματιζόμαστε για τα μεγάλα έργα.  Δεν μπορούν αυτά τα μεγάλα έργα να φιλοξενηθούν στις πόλεις!  
Αυτά θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο μιας ισόρροπης προσέγγισης στην ύπαιθρο, στα χωριά.   
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 Αναπτύσσεται το μεγάλο -ή ένα από τα μεγαλύτερα- ενεργειακό κέντρο στην περιοχή μας.  Τι θα 
φιλοξενήσει, πώς θα αξιοποιηθεί η ύπαιθρος;  Τι υποδομές πρέπει να φτιαχτούν στην ύπαιθρο και τι πρέπει να 
παραμείνει στην ύπαιθρο, ώστε όλες οι υπηρεσίες να μη συσσωρευτούν και πάλι στα κέντρα των πόλεων, με 
αποτέλεσμα και πάλι η ύπαιθρος να είναι ο φτωχός συγγενής του οποιουδήποτε οφέλους; 

 Τουριστικές επενδύσεις.  Μιλάμε, συζητάμε, προβληματιζόμαστε κατά καιρούς σε σχέση με ιατρικό 
τουρισμό, σε σχέση με εκπαιδευτικό τουρισμό, σε σχέση με εξειδικευμένο τουρισμό.  Και πάλι για όλα αυτά θα 
πρέπει να δαπανήσουμε, να επενδύσουμε.  Θα πρέπει να στηρίξουμε την κατεύθυνση αυτών των επενδύσεων 
με έδρα και πάλι την ύπαιθρο. 

 Εκπαιδευτικός τουρισμός.  Το όραμα πολλών εξ ημών η Κύπρος να γίνει ένα κέντρο εκπαίδευσης 
μπορεί να φιλοξενηθεί στην ύπαιθρο.  Μπορούν να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις στη συνέχεια στην ύπαιθρο. 

 Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ύπαιθρος χωρίς γεωργία δεν μπορεί να υπάρξει!  
Γεωργία χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει!  Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να στηριχτεί η γεωργία, για να 
παραμείνει κόσμος στην ύπαιθρο, για να παραμείνει ζωή στην ύπαιθρο. 

 Τελειώνοντας, δε θα ήθελα να κλείσω με νότα αισιοδοξίας, παρά μόνο...  Όπως ειπώθηκε από το 
συνάδελφο, αν και δεν υπάρχουν τα μέσα τούτη την εποχή, υπάρχουν εργαλεία, τα οποία προσφέρονται από 
πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτά ονομάζονται “Ταμείο Συνοχής” είτε αυτά ονομάζονται “ανάπτυξη 
περιφερειών” είτε “περιφερειακή ανάπτυξη” ως σύνολο είτε “ταμεία γεωργίας”, τα οποία θα μπορούσαν 
αποτελεσματικά να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της ανάπτυξης της υπαίθρου.  Δυστυχώς, αυτή η 
ευαισθησία σε όλους αυτούς που σχεδιάζουν και συνδράμουν στο σχεδιασμό της ανάπτυξης λείπει. 

 Να ’στε καλά!       

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   

 Ευχαριστώ τον κ. Χατζηγιάννη. 

 Μια και ανέφερε την εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια, θυμήθηκα ότι ο εφοπλιστής ο κ. Χατζηιωάννου, 
μακαρίτης, ήθελε να δημιουργήσει πανεπιστήμιο στον Πεδουλά με χρηματοδότηση.  Έβαλαν και τους 
χωριανούς να επιδιορθώσουν τα σπίτια τους.  Και τελικά υπήρχε τόση αντίδραση από άλλα κέντρα, που δεν 
άφησαν να αναπτυχθεί η Μαραθάσα με ένα πανεπιστήμιο ή μια, δυο, τρεις σχολές, όπως λέγονταν τότε.  Να 
θυμηθούμε τη Σχολή Μιτσή στη Λεμίθου, που εγκαταλείφθηκε, αν και η διαχειριστική επιτροπή πλήρωνε και 
διπλούς μισθούς σε καθηγητές, για να δουλέψουν τζιειπάνω, και πήγαιναν, διότι δεν υπήρχαν μαθητές.  Και 
τόσα άλλα.  Η ύπαιθρος μαραζώνει, η αστυφιλία συνεχίζεται και πρέπει -πολύ σωστά αναφέραμε όλοι- να 
ληφθούν άμεσα μέτρα, να αντληθούν πόροι και να στηριχθεί η ύπαιθρος, διαφορετικά, όπως είπε και ένας 
παλιός συνάδελφος, όταν λείψει ο άνθρωπος από την ύπαιθρο, οι πυρκαγιές θα ξεκινούν ’πού την Πάφο και θα 
έρχονται στη Λευκωσία.  Είναι ο άνθρωπος που δημιουργεί και προστατεύει τη φύση! 

 Εάν θέλει κάποιος συνάδελφος έτσι, για ένα-δυο λεπτά να πει κάτι, όπως κάνουμε πάντα... 

 Ο κ. Ευαγόρου. 

ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ: 

 Πρόεδρε, από τη θέση μου και μόνο για ένα λεπτό.  Θα είμαι σύντομος.  Να επαναλάβω απλά μια πάγια 
δική σας θέση, την οποία είχατε θέσει.  Έχουν κατατεθεί σήμερα συνολικά έξι ομιλίες από έξι αγαπητούς 
συναδέλφους.  Είπαμε ότι, όταν ολοκληρώνεται μια συζήτηση, πρέπει να καταγράφονται οι εισηγήσεις, όθεν κι 
αν προέρχονται, να κωδικοποιούνται και να δίδονται στους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές ομάδες για 
μελλοντική αξιοποίηση, γι’ αυτό παράκλησή μου είναι αυτή η εργασία να αναληφθεί από τη γραμματεία κάποιας 
επιτροπής και να γίνει όπως γινόταν και στο παρελθόν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σε ποια επιτροπή θα εισηγούσουν να παν όλες αυτές οι ομιλίες και η γραμματεία εκεί να κάνει μια 
επεξεργασία;   

ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ: 

 Εγώ θεωρώ ότι η επιτροπή Γεωργίας είναι η πλέον αρμόδια γι’ αυτά τα ζητήματα, αφού συζητούμε για 
την αποψίλωση της υπαίθρου. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Και η Εμπορίου! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Τορναρίτης ζήτησε το λόγο. 
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Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ακούοντας το Λευτέρη από το βάθος της αιθούσης, θα πω ότι συμφωνούμε με την πρόταση, την κοινή 
σας πρόταση, και παράλληλα καταθέτουμε την άποψη που ακούστηκε στην αρχή της συνεδρίας, δηλαδή, αν 
εσείς, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε, να ορίσετε μια επιτροπή ή κάποιους συναδέλφους, για να επεξεργαστούν 
προτάσεις, οι οποίες προφανώς θα κατατεθούν για αναβάθμιση του Κεφαλαίου Δ΄ και της όλης διαδικασίας, 
ούτως ώστε να μη μιλούμε μόνοι και να ακούμε μόνοι και πάλι είτε τον εαυτό μας είτε τους συναδέλφους.  Άρα, 
για να μπορέσει να γίνει παραγωγική και για μας, αλλά και για τους πολίτες που μας ακούν, αν θέλετε, είτε 
εσείς τώρα είτε να μεταφερθεί στο προεδρείο, στη σύσκεψη...  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αγαπητέ συνάδελφε, εγώ τουλάχιστον, όταν τυγχάνει να είμαι εδώ, προσπαθώ να ενθαρρύνω τους 
συναδέλφους πέραν των τυπικών ομιλιών να πουν δυο-τρία λόγια και στο τέλος.  Και ήταν δική μου η εισήγηση 
να πηγαίνουν σε επιτροπές.   

 Τώρα, αυτές όλες οι ομιλίες θα πάνε στην επιτροπή Γεωργίας και ο πρόεδρος μαζί με τη γραμματεία θα 
τις επεξεργαστούν και τα λοιπά. 

 Όσον αφορά τη δική σας εισήγηση, είναι θέμα καθαρά της σύσκεψης των αρχηγών και εκπροσώπων να 
δουν πώς μπορεί να αναβαθμιστεί, να ζωντανέψει το Κεφάλαιο Δ΄.   

 Παρακαλώ, ο κ. Χατζηγιάννης. 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα, για να δώσουμε μια συνέχεια στα όσα έχει πει ο κοινοβουλευτικός μου 
εκπρόσωπος... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, ησυχία! 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Δε θα ήθελα να είμαι επικριτικός.  Το θέμα αυτό, αν θυμάστε, το είχαμε αγγίξει από την αρχή αυτής της 
κοινοβουλευτικής θητείας και έκτοτε δεν έχουμε κάνει τίποτα προς την κατεύθυνση να δημιουργήσουμε έναν 
τρόπο παραγωγικής λειτουργίας αυτού του Κεφαλαίου Δ΄.  Εάν δεν το πάρουμε...  Έγινε σήμερα ένας 
προβληματισμός πολύ καλός και όλοι συμφωνούμε ότι είναι ανάγκη αυτό το κομμάτι των εργασιών του 
κοινοβουλίου ή να μας οδηγήσει ή θα πρέπει να αλλάξει, ώστε να αποδίδει.  Ε, δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα 
των αρχηγών, αλλά, αν δεν υπάρξει αλλαγή, επαναλαμβάνω, δε θα έχει αποτέλεσμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.   

 Σήμερα στη σύσκεψη... 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Και η ολομέλεια θα πρέπει να πάρει απόφαση κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να ζωντανέψουμε αυτό το 
κεφάλαιο, για να έχουμε παραγωγικό πολιτικού χαρακτήρα λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Λοιπόν, παρακαλώ!   

 Όλες οι εισηγήσεις θα δοθούν εις τον Πρόεδρο της Βουλής.  Θα του μιλήσω κι εγώ.   

 Το πρωί λέχθηκαν και κάποιες εισηγήσεις.  Ίσως, αν μεταδίδεται η όλη συζήτηση από την τηλεόραση, να 
ωθήσει και τους υπόλοιπους συναδέλφους να μένουν.  Να ακούει και ο κόσμος και να βλέπει, παρ’ όλον ότι 
μεταδίδεται και από το ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ΡΙΚ2.  Των εισηγήσεων που γίνονται να γίνεται 
επεξεργασία τους και προώθησή τους στην εκτελεστική εξουσία και έλεγχος από τη Βουλή.  Αλλιώς, το 
Κεφάλαιο Δ΄ δεν εξυπηρετεί τόσο όσο θα θέλαμε.  Εξυπηρετεί μεν, αλλά όχι όσο θα θέλαμε.   

 Ο εκ Λάρνακος συνάδελφος κ. Σταυριανός. 

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να εισηγηθώ, για να μη μείνουμε στη νεκροψία που είπε ο συνάδελφος ο 
Ανδρέας Θεμιστοκλέους -ότι χρειαζόμαστε νεκροψία- εφόσον υπάρχουν χρόνιες παθήσεις, να εξεταστεί αν θα 
μπορούσαν να γίνουν στην ύπαιθρό μας δυνατά ιατρικά κέντρα γι’ αυτές τις χρόνιες παθήσεις.  Και νομίζω ότι 
είναι καιρός το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει μια δραστηριότητα τέτοια, ούτως ώστε να φεύγουμε από τις 
πόλεις τζιαι να πηγαίνουμε εις την ύπαιθρο σε αυτά τα κέντρα, για να μπορέσουν να δουν τη θεραπευτική τους 
πρόοδο οι διάφοροι συνάνθρωποί μας οι οποίοι έχουν πρόβλημα.  Και αυτό θα είναι μία απαρχή για όλα τα 
είδη για τα οποία μπορούμε εμείς να κάμουμε αποκέντρωση, να εισηγηθούμε να πηγαίνουν στην ύπαιθρο, γιατί 
εννά δώσουμε έτσι με πρακτικό τρόπο δυνατότητα ανάπτυξης στην ύπαιθρό μας και στα χωριά μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 (Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου) 

 Ένα λεπτό, ένα λεπτό! 

 Κυρία Μισιαούλη...  Κυρία Μισιαούλη, εάν...  Νομίζω ότι ο εισηγητής και άλλοι...  Θα σας δώσω από δύο 
λεπτά.  Είπαμε ότι ή θα το ζωντανέψουμε ή θα μιλούμε τζιαι να φεύκουμε! 

 Παρακαλώ, εζήτησε το λόγο ο κ. Σαμψών, ο κ. Προκοπίου τζι ένας από δω, ο κ. Σαρίκας. 

 Παρακαλώ, σας ακούμε. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Απλά, κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα ότι μετά την τοποθέτηση τούτη του συνάδελφου του Σταυριανού, με την 
οποία συμφωνώ, θα αναμένω στους επόμενους προϋπολογισμούς να ψηφίσουν τα κονδύλια του Μελάθρου 
Αγωνιστών της ΕΟΚΑ! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Προκοπίου. 

Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ! 

 Κύριε Γιώργο! 

Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ:     

 Κύριε Πρόεδρε, μετά από αυτά που είπε τζιαι ο συνάδελφος ο κ. Σταυριανός, εκτός των ιατρικών 
κέντρων που θέλει, εγώ εννά εισηγηθώ, επειδή έσιει τζιαι μικρά χωριά και πλέον, ξέρετε, λόγω της αστυφιλίας 
έχουν μείνει μόνο μεγάλης ηλικίας κάτοικοι, εννά θέλουμε γηροκομεία εκεί που δεν υπάρχουν.  Έν’ βασικό 
τούτο, διότι το γηροκομείο μπορεί να ωφελέσει περισσότερο κάποια χωριά, παρά οτιδήποτε άλλο που έχουμε 
προτείνει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 O κ. Σαρίκας, παρακαλώ. 

Φ. ΣΑΡΙΚΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής του θέματος, θα πρότεινα, για να έχουμε αποτέλεσμα μετά από αυτή τη 
συζήτηση, τα συμπεράσματα να βρεθεί κάποιος τρόπος να σταλούν στους αρμοδίους, για να δούμε με ποιο 
τρόπο μπορούμε να τα αγγίξουμε, να τα προωθήσουμε και να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχω αναφέρει, συνάδελφε, ότι όλες οι ομιλίες και τα αποστενογραφημένα πρακτικά που γράφουν οι 
κυρίες εκεί για όσους δεν κατέθεσαν γραπτή ομιλία θα πάνε στην επιτροπή Γεωργίας, η οποία θα τα 
επεξεργαστεί μαζί με τη γραμματεία, κύριε Γαβριήλ, και θα κάμουν κωδικοποίηση των εισηγήσεων, οι οποίες 
εισηγήσεις όχι μόνο στους βουλευτές θα πάνε και στις υπόλοιπες επιτροπές, αλλά και στην εκτελεστική 
εξουσία.  Αυτό έχω αναφέρει.   

 Λοιπόν, υπάρχει άλλος που θέλει να πει κάτι; 
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ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Εδώ λήγει η σημερινή συνεδρία.  Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Μαΐου 
2013, στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:   Νομοθετική εργασία  

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

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

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

 4.  O περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.026-2013). 

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

 6.  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.086-2013). 

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

 8.  Ο περί της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ, 
ως πρώτου μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής, ως δεύτερου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Κρατών μελών της, ως τρίτου μέρους της 
Ισλανδίας, και ως τέταρτου μέρους του Βασιλείου της 
Νορβηγίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2012. 
(Αρ. Φακ. 23.01.053.208-2012). 

 9.  Ο περί της Συμπληρωματικής Συμφωνίας Αεροπορικών 
Μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών της, ως δεύτερου μέρους 
της Ισλανδίας, και ως τρίτου μέρους του Βασιλείου της 
Νορβηγίας, για την εφαρμογή της Συμφωνίας 
Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους, 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου 
μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών 
της, ως τρίτου μέρους της Ισλανδίας, και ως τέταρτου 
μέρους του Βασιλείου της Νορβηγίας (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2012. 
(Αρ. Φακ. 23.01.053.209-2012). 

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

 11.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 
(Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για 
Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.017-2013). 

 12.  Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.020-2013). 

 13.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010. 
(Αρ. Φακ. 23.01.051.012-2010). 

 14.  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. 
(Αρ. Φακ. 23.01.052.088-2011). 

 15.  Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Διεξαγωγή 
Έρευνας για την Πηγή των Οικονομικών των 
Εκπαιδευτικών Λειτουργών) Κανονισμοί του 2012. 
(Αρ. Φακ. ΔΝ. 61/99). 

 16.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ταμείο Ευημερίας 
Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010. 
(Αρ. Φακ. 23.03.046.086-2009). 

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:   Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «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). 

 2. «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). 

 3. «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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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τώρα, θα πρέπει να βάλω το αίτημα για εγγραφή ενός θέματος στο Κεφάλαιο Δ΄.  Υπάρχει αίτημα από 
το βουλευτή κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη του Δημοκρατικού Συναγερμού για εγγραφή στο Κεφάλαιο Δ΄  του 
ακόλουθου θέματος:  «Η άμεση ανάγκη για γρήγορη αναζωογόνηση της επιχειρηματικότητας και η 
επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας μετά τα γεγονότα της 25

ης
 Μαρτίου:  Προβλήματα και προοπτικές μιας 

νέας πορείας με ένα νέο οικονομικό μοντέλο».   

 Λοιπόν, εάν κάποιος θέλει, τώρα, τώρα είναι η ώρα, εάν υπάρχει αντίθεση ή ερώτηση ή απορία, τώρα 
θα την πει, που είναι παρών ο αιτητής για την εγγραφή.   

 Ο κ. Ευαγόρου.   

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ, ησυχία! 

ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει διάφορα μέτρα και αναμένουμε πότε θα αποφασιστεί ότι θα 
σταρτάρει η οικονομία, να επανεκκινήσει, αλλά θεωρούμε ότι αυτού του είδους τα ζητήματα, αντί να 
απασχολήσουν ή προτού μας απασχολήσουν στο Κεφάλαιο Δ΄ -και αυτή είναι η πρακτική που έχουμε 
ακολουθήσει για πάρα πολλά χρόνια- πρέπει να εγγράφονται στην καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή.  Η δική μας η 
θέση είναι να πάει στην επιτροπή Εμπορίου να συζητηθεί, όπως εσυζητήθηκε και στο παρελθόν -και είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε- στην επιτροπή, και στη συνέχεια η επιτροπή να το παραπέμψει στην ολομέλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να φέρει την έκθεση εννοείτε, όπως έγινε με άλλες. 

 Ο κ. Τορναρίτης. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω στο σώμα -ήσασταν και σεις παρών- ότι, παρ’ όλο που δεν έχει 
θεσμοθετηθεί ακόμη η συνάντηση των εκπροσώπων των κομμάτων με τον Πρόεδρο της Βουλής, έχουμε σ’ 
αυτή συζητήσει επισταμένως το συγκεκριμένο θέμα που αμέσως έχετε εγείρει και η ίδια η σύσκεψη αποφάσισε 
ότι θα το εγκρίνει.  Και έχω την εντύπωση ότι με το να συζητήσουμε περισσότερο το συγκεκριμένο θέμα κανένα 
κακό δεν μπορεί να προξενήσουμε· αντίθετα, μπορεί να κατατεθούν απόψεις οι οποίες θα ωφελήσουν και την 
κυβέρνηση, αλλά και το κοινοβούλιο ευρύτερα, οπόταν, αφ’ ης στιγμής είναι και ο κ. Χατζηγιάννης εδώ πέρα, ο 
οποίος πρότεινε το θέμα, ας προχωρήσουμε στην έγκριση του συγκεκριμένου θέματος τζιαι βεβαίως και στη 
συζήτηση που έχουμε μπροστά μας, στο Κεφάλαιο Δ΄. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ζήτησε το λόγο ο κ. Βαρνάβα, μετά ο κ. Αδάμου και μετά ο κ. Ευαγόρου. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, απλά να πω ότι, επειδή έχει αναφερθεί στη σύσκεψη του πρωινού ο κ. Τορναρίτης, ναι, 
συμφωνούμε ότι έγινε αποδεκτό, αλλά ταυτόχρονα εκεί ελέχθη ότι κάποιος ο οποίος θα έχει κάποια απορία για 
την εγγραφή του θέματος θα μπορεί να εκφραστεί και ταυτόχρονα να απευθυνθεί και στο συνάδελφο.  
Αντιλαμβάνομαι ότι ο συνάδελφος…  Μάλλον, εγώ θα στηρίξω την άποψη η οποία έχει λεχθεί προηγουμένως.  
Αν ο συνάδελφος αποδέχεται το συγκεκριμένο θέμα να πάει στην αρμόδια επιτροπή, που είναι η επιτροπή 
Εμπορίου, να συζητηθεί και αν μετά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στην επιτροπή Εμπορίου χρειάζεται και 
υπάρχει άμεση ανάγκη εγγραφής στο Κεφάλαιο Δ΄, τότε εμείς να το στηρίξουμε, κανένα πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Αδάμου, παρακαλώ. 

Α. ΑΔΑΜΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν πήρα το λόγο, για να απορρίψω ή να εγκρίνω το θέμα που έγραψε ο κ. 
Χατζηγιάννης.  Ο λόγος που σηκώστηκα να μιλήσω σήμερα είναι ότι είπαμε εκατό φορές σ’ αυτή την αίθουσα 
ότι εννά αλλάξουμε τον τρόπο που συζητούμε στο Κεφάλαιο Δ΄.  Δεν έχει γίνει τίποτε μέχρι σήμερα!  Γράφονται 
ομιλητές, βγαίνουν εκεί πέρα, μονολογούν και φεύγουμε και πάμε και κοιμόμαστε στα σπίτια μας.  Ή θα το 
κάμομεν… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Πρόδρομο Προδρόμου) 

 Ε, μπορεί, αν θέλεις, να πάεις πούποτε αλλού, κύριε Προδρόμου!  Ξέρω εγώ; 
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 Ή θα το κάμομεν να είναι παραγωγικό, να συζητούμε και να είναι ʼδώ παρόντες και οι αρμόδιοι υπουργοί 
και όλοι, να κάμνομεν παραγωγική συζήτηση και να βκαίννει αποτέλεσμα…  Έθθα βκαίννουμεν τζιειπάνω τζιαι 
να δκιαβάζουμεν δέκα λεπτά τζιαι εντάξει, ετέλειωσεν ούλλο.  Εν γίνονται τούτα τα πράματα!  Πρέπει ν’ αλλάξει 
τούντο πράμα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Ευαγόρου τζιαι μετά ο κ. Ζαχαρίου τζιαι μετά ο κ. Κυπριανού. 

ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, διαχρονικά είμαστε υπέρμαχοι του διαλόγου, πόσω μάλλον αν είναι για το καλό της 
οικονομίας στις σημερινές συνθήκες, με ιδέες που μπορεί να καταθέσει η κάθε πλευρά, να βοηθήσουμε προς 
την κατεύθυνση της στήριξης της ανάπτυξης της οικονομίας.  Την ίδια στιγμή όμως -προσθέτω σ’ αυτά που έχει 
πει ο συνάδελφος ο Αδάμος ο Αδάμου- νιώθω την ανάγκη πραγματικά να προετοιμάσουμε καλά αυτό το θέμα.  
Δεν είναι παράσταση ούτε του ενός ούτε των πολλών η συζήτηση στο Κεφάλαιο Δ΄ αλλά καλή προετοιμασία με 
συγκεκριμένες προτάσεις και έκθεση της αρμόδιας επιτροπής.  Και να έρθουμε όλοι να προσθέσουμε…  Δεν 
είναι, για να παρεμποδίσουμε· αντίθετα, υπάρχει η καλύτερη δυνατή θέληση… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Έχετε υπόψη σας, κύριε Ευαγόρου, ότι δε θα συζητηθεί άμεσα, διότι προηγούνται άλλα 
θέματα. 

ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ: 

 Ανεξάρτητα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αυτό το πράμα μπορεί να πάει το φθινόπωρο να συζητηθεί. 

 Λοιπόν, ο κ. Ζαχαρίου. 

Ζ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε ωσάν να είναι η πρώτη φορά που εγγράφουμε θέμα στο Κεφάλαιο Δ΄, ωσάν 
να θέλουμε τώρα, που ο συνάδελφος ο Κυριάκος ο Χατζηγιάννης πρότεινε την εγγραφή θέματος, ν’ αλλάξουμε 
ούλλους τους κανονισμούς.  Ότι υπάρχει πρόβλημα τζιαι με την εγγραφή τζιαι με τον τρόπο συζήτησης, 
υπάρχει.  Αν θέλουμε να το λύσουμε, έθθα το λύσουμε εις βάρος ενός εισηγητή, ενός θέματος.  Ας κάτσει η 
σύσκεψη των αρχηγών και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων να δει και τον τρόπο εγγραφής, να δει και τον 
τρόπο συζήτησης.  Σήμερα όμως λειτουργούμε ως λειτουργούσαμε χθες και, αν ήταν χθες, το θέμα θα το 
εγκρίναμε.  Και πιστεύω ότι είναι άδικο εις βάρος ενός συναδέλφου σήμερα να αποφασίζουμε να αλλάσσουμεν 
κανονισμούς.  Στο χέρι μας είναι στη σύσκεψη κοινοβουλευτικών εκπροσώπων να καθίσουν να κάμουν μια 
μελέτη, γιατί ουσιαστικά και το Κεφάλαιο Δ΄ έχει καταντήσει βαρετό και είναι εκτός τόπου και χρόνου η ώρα της 
συζήτησης των θεμάτων.  Δε θα το λύσουμε όμως σήμερα.  Και το σωστό είναι να εγγράψουμε το θέμα, όπως 
ο συνάδελφος επιθυμεί.  Και έχει τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και, 
αν χρειαστεί να ψηφίσομε, θα ψηφίσομε.  Αν θέλουμε όμως να το αλλάξουμε, στο χέρι μας είναι να το 
αλλάξουμε!  Όι μόνο να το λέμε, όποτε έχομε μια διαφωνία! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Κυπριανού και μετά ο κ. Παπαδόπουλος. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, κατά την ταπεινή μου άποψη…  Δε θεωρώ ότι είναι θέμα μόνο του αγαπητού 
συναδέλφου του κ. Χατζηγιάννη.  Και θα πρέπει εσείς ως Πρόεδρος να προχωρήσετε μάλιστα να εγγράψετε 
αυτό το θέμα για συζήτηση το συντομότερο δυνατό.  Είναι το πλέον… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εγώ, ξέρεις, είμαι προεδρεύων!  Έν’ άλλος που… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Είναι το πλέον κεντρικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει σήμερα όλους μας, ιδιαίτερα την ολομέλεια 
του κοινοβουλίου, το νέο οικονομικό μοντέλο όπως αυτό προκύπτει μέσα από τις αποφάσεις του Eurogroup, το 
μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση.  Η αλλαγή ουσιαστικά του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας θα πρέπει να 
συζητηθεί σε επίπεδο ολομέλειας κοινοβουλίου.  Επιμέρους θέματα συζητούνται ήδη στις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, είτε είναι το θέμα των επιτοκίων είτε είναι το θέμα των επενδύσεων είτε είναι το θέμα του φυσικού 
αερίου.  Όμως, συνολικά σαν μοντέλο η κυπριακή οικονομία έχει αλλάξει από την 25

η
 Μαρτίου και θα πρέπει ν’ 
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ακούσει ο λαός από τους αιρετούς του σε επίπεδο ολομέλειας πώς προχωρούμε σ’ ένα νέο οικονομικό μοντέλο 
και ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, για να το επιτύχουμε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εν ηξέρω αν είναι μόνο εγώ που εν ακούω σήμερα!  Υπάρχει κάποιος λόγος που έν’ 
χαμηλή η ένταση της μικροφωνικής;  Ή υπάρχει πολύς θόρυβος στην αίθουσα;  Πραγματικά εγώ σήμερα 
δυσκολεύομαι ν’ ακούσω τους συναδέλφους, όταν μιλούν! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει θόρυβος, αγαπητέ μου. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Νιώθεις πολλή αγάπη μέσα σου! 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Είναι γεγονός! 

 Το δεύτερο σημείο… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άμα κάμουμεν ησυχία, όλοι ακουόμαστε, έστω τζι αν δεν υπάρχουν μικρόφωνα.  Όταν υπάρχει ησυχία!  
Παρακαλώ! 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η αγάπη! 

 Το δεύτερο σημείο, κύριε Πρόεδρε, αφορά το ότι εμείς δεν έχουμε ένσταση να εγγραφεί αυτό το πάρα 
πολύ σημαντικό θέμα στο Κεφάλαιο Δ΄.  Νομίζω όμως ότι είναι ορθό τζιαι πρέπον να συζητηθούν τα μέτρα 
επανεκκίνησης της οικονομίας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.  Η δική μου άποψη είναι ότι έν’ 
οικονομικό, αλλά είμαι έτοιμος… 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Όχι! 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 …να συζητήσω ότι… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Λευτέρη Χριστοφόρου) 

(Γέλια) 

 Η αρμόδια επιτροπή ναν’ η Εμπορίου, στο βαθμό τζιαι στην έκταση που… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, κύριε Χριστοφόρου! 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Έννεν για να διαφωνήσω, έννεν για… 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Η επιτροπή Εμπορίου δε θα δεχόταν συζήτηση τέτοιου θέματος εκ των πραγμάτων! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ! 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Δε θα δεχόμασταν συζήτηση! 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να σου δώσω το λόγο ύστερα! 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Θεωρώ ότι υπάρχουν πτυχές των προτάσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας οι οποίες πρέπει να τύχουν κάποιων διευκρινίσεων.  Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία πρέπει να 
θέσουμε.  Πρέπει να μας εξηγήσει η κυβέρνηση πώς προτίθεται να εφαρμόσει κάποια συγκεκριμένα μέτρα.  
Επομένως, νομίζω ότι, εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σήμερα ότι θα γίνουν και τα δύο, να εγγραφεί και 
το θέμα, να συζητηθεί στον κατάλληλο χρόνο, αλλά και αυτά τα ζητήματα να συζητηθούν ενώπιον μίας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις στα αρμόδια 
τμήματα της κυβέρνησης… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Ο κ. Λαμάρης και μετά ο κ. Χριστοφόρου. 

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, τζι εγώ παίρνω το λόγο, γιατί υπάρχει ένα συνεχές αίτημα να μιλήσουν συνάδελφοι για 
κάτι το οποίο δεν αξίζει τον κόπο. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Έννεν τούτο!  Εγώ θα συμφωνήσω με το Νικόλα τον Παπαδόπουλο -αυτό θα έλεγα- προσθέτοντας το 
εξής:  Θέλεις να θάψεις ένα θέμα;  Φέρ’ το στο Κεφάλαιο Δ΄!  Μα, δε βλέπετε, ρε συνάδελφοι, το αποτέλεσμα;  
Τι προβάλλεται… 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Να το καταργήσουμε! 

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ: 

 Όι, εν λέω να το καταργήσουμε!  Τι προβάλλεται από το Κεφάλαιο Δ΄ στα μέσα ενημέρωσης την άλλη 
ημέρα και τι προβάλλεται από τις επιτροπές;  Για ποιο πράμα κάμνουμεν δηλώσεις οι βουλευτές μετά;  Έννεν 
μετά τες επιτροπές για τα θέματα των επιτροπών;  Είναι μετά το Κεφάλαιο Δ΄;  Άρα, εμείς εν έχουμε κανένα 
πρόβλημα να συζητηθεί· να συζητηθεί όχι με μονολόγους δικούς μας από αυτό το βήμα αλλά παρουσία 
εμπλεκομένων φορέων, υπουργείων, να προετοιμαστεί, για να ʼχει αποτέλεσμα.  Τζιαι να σας πω τζιαι κάτι.  
Εγώ διανύω το δέκατο τρίτο χρόνο…  Τα δέκα τουλάχιστον χρόνια στο Κεφάλαιο Δ΄ έρκουνταν θέματα τα 
οποία κατά κύριο λόγο ήταν επεξεργασμένα από επιτροπές και ή διενέμετο η έκθεση της επιτροπής από 
αυτεπάγγελτη εξέταση στους υπόλοιπους βουλευτές ή και συζητούνταν στο Κεφάλαιο Δ΄.  Τζιαι δεν 
αδικήθηκε…  Γιατί αισθανόμαστε τζιαι λλίον έτσι, προσβολή.  Τα τελευταία δέκα θέματα, παρακαλώ, στο 
Κεφάλαιο Δ΄ εξετάστε!  Εισηγητής είναι και ο Κυριάκος ο Χατζηγιάννης!  Ε, να μεν μας λέει ο συνάδελφος ο 
Ζαχαρίου ότι τωρά, που ο συνάδελφος ο Χατζηγιάννης ζήτησε να εγγραφεί θέμα, εννά αλλάξουμε τους 
κανονισμούς!  Το 2012 κοιτάξετε πόσα θέματα του Κυριάκου του Χατζηγιάννη συζητήσαμε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει!  Οκέι! 

 Λευτέρης. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Πρόεδρε, δεν εγέρθηκα ευθύς εξαρχής για τον εξής απλούστατο λόγο:  Θεωρούσα απροϋπόθετη 
προϋπόθεση ότι ένα θέμα που ήρθε έπειτα από σύμφωνη γνώμη που επιτεύχθηκε την πρωία στη σύσκεψη 
των αρχηγών -και μάλιστα παρευρισκόσασταν και σεις- θα ήτο αυτονόητο να εγγραφεί, όπως εγγράφονται όλα 
τα άλλα θέματα.  Άλλωστε, τα τέσσερα θέματα που έχω ενώπιόν μου, που είναι εγγεγραμμένα προς συζήτηση 
στο Κεφάλαιο Δ΄, κατά τον ίδιο και ανάλογο τρόπο θα μπορούσαν να παραπεμφθούν στες επιτροπές.  Πέραν 
τούτου, δεν παρενέβην, όταν ηκούσθη το όνομα της επιτροπής Εμπορίου, για έναν και μοναδικό λόγο, επειδή η 
θέση μας είναι ότι πρέπει να συζητηθεί στο Κεφάλαιο Δ΄.  Τελεία και παύλα!  Δεν αλλοιώνεται το αίτημα του 
όποιου συναδέλφου στην ολομέλεια, επειδή κάποιοι συνάδελφοι έχουν διαφορετική άποψη.  Εάν θα πάει αυτό 
το θέμα στες επιτροπές, πρέπει όλα τα θέματα του Κεφαλαίου Δ΄ να παν στες επιτροπές και ν’ αλλάξουμε τη 
μορφή συζήτησης στο Κεφάλαιο Δ΄.  Όμως, κατά τον ίδιο και ανάλογο τρόπο που ενεγράφησαν αυτά τα 
θέματα, που δεν βλέπω να έχουν κάτι διαφορετικό, πρέπει να εγγραφεί τώρα αυθωρεί και παραχρήμα και να 
κλείσει η συζήτηση.  Διαφορετικά, αν πήγαινε σε επιτροπές, έχει απόλυτο δίκαιο ο αγαπητός συνάδελφος ο 
Νικόλας ο Παπαδόπουλος, δι’ ευχών και της επιτροπής Εμπορίου θα πήγαινε εις την επιτροπή Οικονομικών. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Λοιπόν, έκλεισε η συζήτηση.  Δεν ξέρω αν θέλετε ψηφοφορία.  Νομίζω ότι πρέπει να εγγραφεί και, αν 
κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να εγγράψει παρόμοιο θέμα ή στην επιτροπή Εμπορίου ή στην επιτροπή 
Οικονομικών, ώστε να προετοιμαστεί κάπως και η συζήτηση στο Κεφάλαιο Δ΄, πόν’ να ʼρτει το φθινόπωρο, τότε 
μπορεί να το κάμει στες ανάλογες επιτροπές.  Είναι ελεύθερος να το κάνει.  Και όλοι μας εγγράφουμε θέματα. 

 Εγγράφεται λοιπόν εις το Κεφάλαιο Δ΄.  Και λάβετε υπόψη και την εισήγηση που έγινε, ότι κάπως πρέπει 
να συζητηθεί και σε κάποια ή κάποιες επιτροπές, πριν να έρθει και εδώ. 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της  Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  5.55 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

Χατζηρούσος Αντώνης 

Μαχτεσιάν Βαρτκές 

Μαντοβάνη Μπενίτο 

 

Αδάμου Αδάμος Μαππουρίδης Ρίκκος 

Αντωνίου Αντώνης  Μαυρίδης Μάριος 

Βαρνάβα Γιώργος Μαυρονικόλα Ρούλα 

Βότσης Άγγελος Μέσης Χρίστος 

Γαβριήλ Γιαννάκης Μισός Αριστοτέλης 

Γεωργίου Γεώργιος Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Γεωργίου Γιώργος Νικολαΐδης Νίκος 

Δαμιανού Άριστος Νουρής Νίκος 

Δημητρίου Μισιαούλη Στέλλα Παπαγεωργίου Πάμπος  

Δίπλαρος Ευθύμιος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Ευαγόρου Σταύρος Περδίκης Γιώργος 

Ζαχαρίου Ζαχαρίας Προδρόμου Πρόδρομος 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας Προκοπίου Γεώργιος 

Καυκαλιάς Αντρέας  Σαμψών Σωτήρης 

Κουκουμά Κούτρα Σκεύη Σαρίκας Φειδίας 

Κουλίας Ζαχαρίας Σταυριανός Πανίκκος 

Κουτσού Νίκος Συλλούρης Δημήτρης 

Κυπριανού Ανδρέας Τάσου Γεώργιος 

Κυπριανού Άντρος Τζιοβάνης Χριστάκης 

Κυριακίδου Στέλλα Τορναρίτης Νίκος 

Κυριακού Μαρία Φακοντής Αντρέας 

Κωνσταντίνου Κώστας Φυττής Σοφοκλής 

Κωνσταντίνου Νεόφυτος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κώστα Κώστας Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Λαμάρης Γιάννος Χριστοφόρου Λευτέρης 

Λουκαΐδης Γιώργος  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα 
Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

2. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», 
παρατηρήσεις του κ. Σωτήρη Σαμψών και ψήφισή του σε νόμο. 

3. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και «Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013», παρατηρήσεις του κ. Σωτήρη Σαμψών και έγκρισή τους. 

4. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης 
Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013», συζήτηση [Σκ. Κούτρα 
Κουκουμά, Ά. Βότσης, προεδρεύων (Σ. Φυττής), Ν. Τορναρίτης, Γ. Βαρνάβα] και έγκρισή τους. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη 
Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και ψήφισή 
του σε νόμο.  

6. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων και συζήτηση (Γ. Περδίκης, Κ. Χατζηγιάννης, Γ. Τάσου, Γ. 
Γαβριήλ) για την παραπομπή του θέματος «Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

7. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Ανάγκη καλλιέργειας και προστασίας της τουλίπας “Agenensis” στο φυσικό της χώρο - Πληροφορίες για 
κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου - Ερωτήματα σχετικά με τον ντόπιο και αλλοδαπό οικονομικά 
ενεργό πληθυσμό της Κύπρου - Κοινοτικοί πολίτες με βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη στην 
Κύπρο - Νωπά ψάρια θαλάσσιας αλιείας και εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής - Αιτήματα και 
εισηγήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία - Ανάγκη προστασίας της κυπριακής χλωρίδας 
από την υπερβόσκηση στον Ακάμα - Οι λόγοι επέμβασης στην κοίτη ποταμού στην Παλουριώτισσα - 
Ερωτήματα σχετικά με την οδό Ομόνοιας στη Δερύνεια - Ανάγκη ελέγχου της μεταφοράς αλκοόλ από τα 
κατεχόμενα - Αίτημα για επανεξέταση του διορισμού πιστοποιούντος υπαλλήλου στο δήμο Δερύνειας. 

8. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Βελτίωση δρόμων στην κοινότητα Άρμου - Κατασκευή γεφυριού στην Αγία Βαρβάρα της επαρχίας 
Πάφου - Προβλήματα στη λειτουργία σχολείων στο Στρόβολο λόγω της αύξησης του αριθμού των 
μαθητών - Προβλήματα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Κρατικοί 
αξιωματούχοι και εθελοντική περικοπή μισθών - Αιτήματα του Συνδέσμου Oικογενειών με Tρίδυμα και 
άνω - Δικαιούχοι και κόστος λειτουργίας του στρατιωτικού νοσοκομείου - Αίτημα για τερματισμό του 
διορισμού πρώην αξιωματούχων της αστυνομίας ως ποινικών ανακριτών - Η υπόθεση της ανεύρεσης 
εκρηκτικών κοντά στην εξοχική κατοικία του Προέδρου της Δημοκρατίας - Η θέση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για την εισαγωγή φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - Εργοστάσια που διαχειρίζονται χημικά βλαβερά για ανθρώπους και ζώα και ενδεχόμενη 
μετακίνησή τους - Ερωτήματα σχετικά με την αγορά κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο και την ενδεχόμενη 
φιλελευθεροποίησή της - Πώληση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα και 
εξόφληση δανείων - Η εφαρμογή της απόφασης για περιορισμούς στο κόστος των υπηρεσιακών 
ταξιδιών κρατικών αξιωματούχων. 

9. Συνέχιση της συζήτησης (Φ. Σαρίκας, Ανδρέας Κυπριανού, Σ. Φυττής, Α. Θεμιστοκλέους, Γ. Γαβριήλ, Κ. 
Χατζηγιάννης, προεδρεύων, Στ. Ευαγόρου, Ν. Τορναρίτης, Π. Σταυριανός, Γ. Προκοπίου) για το θέμα 
«Το πρόβλημα της αστυφιλίας στην Κύπρο και η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων στήριξης της 
υπαίθρου» και λήξη αυτού. 

10. Εγγραφή στο Κεφάλαιο Τέταρτο, έπειτα από συζήτηση (Στ. Ευαγόρου, Ν. Τορναρίτης, Γ. Βαρνάβα, Α. 
Αδάμου, Ζ. Ζαχαρίου, Ανδρέας Κυπριανού, Ν. Παπαδόπουλος, Λ. Χριστοφόρου, Γ. Λαμάρης, 
προεδρεύων), του θέματος «Η άμεση ανάγκη για γρήγορη αναζωογόνηση της επιχειρηματικότητας και η 
επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας μετά τα γεγονότα της 25

ης
 Μαρτίου: Προβλήματα και 

προοπτικές μιας νέας πορείας με ένα νέο οικονομικό μοντέλο» με εισήγηση του κ. Κυριάκου 
Χατζηγιάννη. 

 

 

Τιμή:  €3,50 


