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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων  

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ 

Συνεδρίαση 30ής Μαΐου 2013  

Ώρα έναρξης:  4.25 μ.μ. 

Αρ. 34  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Γ. ΟΜΗΡΟΥ) 

 Καλό σας απόγευμα. 

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

 Το πρώτο θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».  Για το θέμα έχει κυκλοφορήσει και συμπληρωματική έκθεση.  Οι εκθέσεις 
θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

(Οι σχετικές εκθέσεις) 

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

Παρόντες: 

 Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης 

 Ρίκκος Μαππουρίδης Γιώργος Γεωργίου 

 Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος 

 Άριστος Δαμιανού  Αντώνης Αντωνίου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 24 Απριλίου 2013 και στις 15 Μαΐου 2013.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων 
αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του 
Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας 
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 26 του περί Παραγραφής 
Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου [Νόμος αρ. 66(Ι) του 2012], ώστε να αυξηθεί από το ένα έτος στα δύο έτη το 
μεταβατικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εγείρονται οι αγωγές των οποίων η βάση συμπληρώθηκε 
πριν από την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου, προκειμένου να μην παραγράφονται τα αγώγιμα 
δικαιώματα.  
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το άρθρο 26 του πιο πάνω νόμου, ο 
οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1

η
 Ιουλίου του 2012, παρέχεται προθεσμία ενός έτους, δηλαδή μέχρι την 30

ή
 Ιουνίου 

2013, για καταχώριση αγωγών των οποίων η βάση συμπληρώθηκε οποτεδήποτε πριν από την έναρξη της 
ισχύος του εν λόγω νόμου.  Εξαίρεση στην πιο πάνω πρόνοια αποτελούν μόνο οι περιπτώσεις εκείνες για τις 
οποίες ο χρόνος μεταξύ της ημέρας που συμπληρώθηκε η βάση της αγωγής μέχρι την πιο πάνω μεταβατική 
ημερομηνία, δηλαδή την 30

ή
 Ιουνίου 2013, είναι μικρότερος από το χρόνο παραγραφής που προβλέπει ο 

νόμος για το συγκεκριμένο αγώγιμο δικαίωμα, οπότε η προθεσμία επεκτείνεται ανάλογα. 

 Με βάση τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί 
ομαλότερη ροή καταχωρίσεων αγωγών, δεδομένου ότι για δεκαετίες υπήρχε αναστολή της παραγραφής και ότι 
αναμένεται πως μέχρι την 30

ή
 Ιουνίου 2013 θα καταχωρισθεί τεράστιος όγκος αγωγών, προκειμένου να μην 

παραγραφούν τα αγώγιμα δικαιώματα, γεγονός που θα επιδεινώσει την ήδη δεινή οικονομική κατάσταση λόγω 
της οικονομικής κρίσης.  Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη επέκταση του μεταβατικού διαστήματος δεν 
εμποδίζει την ανά πάσα στιγμή μαζική καταχώριση αγωγών. 

 Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα 
ακόλουθα: 

1. Το κατά πόσο η προτεινόμενη επέκταση του μεταβατικού διαστήματος επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο 
πρόνοιες του μνημονίου που σχετίζονται με την επίσπευση των διαδικασιών εκποίησης υποθηκών για 
είσπραξη του λαβείν των τραπεζών ή άλλες σχετικές με το θέμα πρόνοιες.  

2. Το κατά πόσο κρίνεται σκόπιμο, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην οικονομία, η επέκταση του 
μεταβατικού διαστήματος να περιοριστεί μόνο στις αγωγές του τραπεζικού τομέα και στις αγωγές για 
οφειλές προς το κράτος οι οποίες εμπίπτουν στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου μόνο, εφόσον οι οφειλές 
προς το κράτος που ανάγονται στη σφαίρα του δημόσιου δικαίου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
του υπό συζήτηση νόμου. 

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ανταποκρινόμενο σε σχετική παράκληση της 
επιτροπής, διαβίβασε τα πιο πάνω ερωτήματα στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο απέστειλε στην επιτροπή 
γραπτώς τις απόψεις του, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Σε σχέση με το πρώτο ζήτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 1.5 του μνημονίου, η σχετική νομοθεσία για 
εκποίηση υποθηκευμένης περιουσίας πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε η εκποίηση να πραγματοποιείται 
σε ενάμιση χρόνο από την έναρξη των νομικών/διοικητικών διαδικασιών, ενώ στην περίπτωση της 
πρώτης κατοικίας η εκποίηση να πραγματοποιείται σε δυόμισι χρόνια.  Η εν λόγω νομοθεσία πρέπει να 
υποβληθεί στη Βουλή στα μέσα του 2014 και να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος του 2014, νοουμένου ότι 
το επιτρέπουν οι μακροοικονομικές συνθήκες.  Συνεπώς, η προτεινόμενη επέκταση του μεταβατικού 
διαστήματος σε δύο έτη δεν επηρεάζει την προαναφερόμενη πρόνοια του μνημονίου, δεδομένου ότι η 
μεταβατική περίοδος εκπνέει την 30

ή
 Ιουνίου 2014. 

2. Καθόσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, ο περιορισμός της επέκτασης του μεταβατικού διαστήματος μόνο 
στις αγωγές του τραπεζικού τομέα και στις αγωγές για οφειλές προς το κράτος οι οποίες εμπίπτουν στη 
σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου θα βοηθήσει την εργασία καταχώρισης αγωγών, δεδομένου ότι υπάρχει 
σωρεία υποθέσεων που πιθανόν να μην μπορούν να καταχωρισθούν μέχρι την 30

ή
 Ιουνίου 2013.  Η 

επέκταση του μεταβατικού διαστήματος μέχρι την 30
ή
 Ιουνίου 2014 θα δώσει αρκετή ευχέρεια χρόνου 

για διεκπεραίωση της εργασίας αυτής.  Το Υπουργείο Οικονομικών δε φέρει ένσταση στον περιορισμό 
της επέκτασης του μεταβατικού διαστήματος μόνο στις αγωγές του τραπεζικού τομέα και στις αγωγές για 
οφειλές προς το κράτος. 

 Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής σε σχέση κυρίως με το 
δεύτερο ζήτημα που απασχόλησε την επιτροπή, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η εκπρόσωπος του γραφείου του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προέβη στις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

1. Όλοι όσοι έχουν αγώγιμο δικαίωμα πρέπει, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, να καταχωρίσουν 
αγωγές μέχρι τον Ιούνιο του 2013, ενώ ενδεχόμενη διαφορετική μεταχείριση κράτους και τραπεζών, στη 
βάση του προβληματισμού που εκφράστηκε, θα θέσει τις τράπεζες και το κράτος σε προνομιακή βάση, 
αφού θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα καταχώρισης αγωγών μέχρι την 30

ή
 Ιουνίου 2014. 

2. Όσοι έχουν αγώγιμο δικαίωμα είναι ίσοι ενώπιον του νόμου για διεκδίκηση του λαβείν τους και δε χωρεί 
διαφοροποίηση, αν δεν υπάρχει αντικειμενική βάση.  Η παροχή της δυνατότητας με νόμο να 
αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο πρόσωπα που έχουν αγώγιμο δικαίωμα είναι αντισυνταγματική 
λόγω προνομιακής μεταχείρισης χωρίς να υπάρχει αντικειμενική βάση.  

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού συμφώνησε απόλυτα με τις 
πιο πάνω θέσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, υποστήριξε την 
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ανάγκη άμεσης προώθησης του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική 
εξουσία.   

 Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, υιοθετώντας τα πιο πάνω, δήλωσε πως είναι 
ορθότερο ο νόμος να εφαρμοστεί για όλους χωρίς διακρίσεις.  Περαιτέρω, ο ίδιος τόνισε την ανάγκη όπως 
επιμέρους διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας μελετηθούν από την επιτροπή, γιατί χρήζουν ουσιαστικών 
τροποποιήσεων. 

 Όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες της προτεινόμενης 
ρύθμισης.  Πρόσθετα, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών και της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών επεσήμαναν ότι, μετά από μελέτη της υφιστάμενης νομοθεσίας, προέκυψαν κάποια 
ζητήματα τα οποία χρήζουν διευκρινίσεων, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο νομικό πλαίσιο 
αναφορικά με την παραγραφή. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω επισημάνσεις, επιφυλάχθηκε 
να μελετήσει το ζήτημα της βελτίωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας το συντομότερο δυνατό, ώστε να 
καλυφθούν τυχόν κενά ή και ασάφειες. 

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

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου 

 Ρίκκος Μαππουρίδης Νικόλας Παπαδόπουλος 

  Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου 

 Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει έκθεση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών την 21

η
 Μαΐου 2013.  Ωστόσο, ύστερα από αναβολή της συζήτησής του 

από την ολομέλεια του σώματος, στις 23 Μαΐου 2013, η επιτροπή επανεξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2013.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο πρόεδρος του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  Σημειώνεται ότι η επιτροπή ενημερώθηκε εκ των προτέρων ότι το 
Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δε θα καθίστατο δυνατό να 
εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της επιτροπής.   

 Σημειώνεται ότι ο σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα 
ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική 
έκθεση της επιτροπής. 

 Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε κυρίως η χρονική διάρκεια 
της προτεινόμενης επέκτασης του μεταβατικού διαστήματος για καταχώριση αγωγών και ειδικότερα κατά πόσο 
η επέκταση της εν λόγω μεταβατικής περιόδου πρέπει να είναι μικρότερης διάρκειας και συγκεκριμένα έξι 
μηνών. 

 Η επιτροπή, κρίνοντας ότι πρέπει να εξασφαλιστεί βεβαιότητα δικαίου και ασφάλεια των συναλλαγών, 
κατέληξε ότι η επέκταση του μεταβατικού διαστήματος πρέπει να περιοριστεί στους έξι μήνες, τονίζοντας 
παράλληλα ότι δεν προτίθεται να δώσει οποιαδήποτε άλλη παράταση της μεταβατικής περιόδου.    

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την 
τροποποίηση του νομοσχεδίου, περιλαμβάνοντας σ’ αυτό πρόνοια για επέκταση του μεταβατικού διαστήματος 
διάρκειας έξι μηνών, ώστε καμιά αγωγή να μην εγείρεται μετά την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013, αν η βάση της 

συμπληρώθηκε οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Παραγραφής Αγώγιμων 
Δικαιωμάτων Νόμου του 2012, δηλαδή πριν από την 1

η
 Ιουλίου 2012. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Σαμψών. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Από τη θέση μου, κύριε Πρόεδρε, απλά σύντομα να ενημερώσω ότι το θέμα αυτό είναι εξ αναβολής.  Η 
πρώτη έκθεση κυκλοφόρησε την 21

η
 του Μάη.  Αυτή είναι η συμπληρωματική.   
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 Μετά από συζήτηση διεξοδική του θέματος στην επιτροπή Νομικών, η επιτροπή αποφάσισε όπως, για 
να εξασφαλιστεί η βεβαιότητα δικαίου και η ασφάλεια στις συναλλαγές, το μεταβατικό διάστημα αναστολής της 
περιόδου παραγραφής ανέλθει στους έξι μήνες μόνο, δηλαδή να λήξει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Με αυτό 

τονίζουμε σαν επιτροπή Νομικών ότι είναι η τελευταία φορά που θα δώσουμε αναστολή εις την περίοδο 
παραγραφής.  Θεωρούμε ότι οι νόμοι που ψηφίζονται πρέπει να εφαρμόζονται.  Λάβαμε υπόψη μας σοβαρά το 
γεγονός ότι η κοινωνία, ενδεχόμενα και από τα μηνύματα που εμείς σαν κοινοβούλιο και σαν επιτροπή 
Νομικών εκπέμψαμε προς τα έξω, ανέμενε και περίμενε αυτή την αναστολή εις την εφαρμογή της παραγραφής.  
Και δίδουμε αυτή την εξάμηνη -που στην ουσία είναι εφτάμηνη- αναστολή, με την ελπίδα ότι όλοι όσοι 
εμπλέκονται, είτε αυτοί είναι πιστωτικά ιδρύματα είτε είναι ιδιώτες είτε το κράτος είτε ημικρατικοί οργανισμοί είτε 
η τοπική αυτοδιοίκηση, θα λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα, για να μπορέσουν να ετοιμάσουν τις αγωγές που θα 
πρέπει να καταχωρισθούν ή να διευθετήσουν τις υποθέσεις τους, ώστε να μη χρειάζεται να καταχωρισθεί 
αγωγή.  Απλά να αναφέρω ότι με τούτο δίδεται αναστολή σε όλα τα αγώγιμα δικαιώματα που η βάση τους 
συμπληρώθηκε πριν από την εφαρμογή του κυρίως νόμου την 1

η
 Ιουλίου του 2012 ή που θα τέλειωνε κατά την 

περίοδο εφαρμογής του νόμου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 και 2; 

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

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2013».  Πρόκειται περί προτάσεως νόμου.  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

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

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Κουτσού  

 Άγγελος Βότσης Γιώργος Περδίκης 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Μη μέλη της επιτροπής:  

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης 

 Πρόδρομος Προδρόμου Άριστος Δαμιανού  

  Πάμπος Παπαγεωργίου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση 
νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Μαΐου 2013. 
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 Στο στάδιο της εξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και των εταιρειών εισαγωγής, πώλησης και διανομής 
καπνικών προϊόντων. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να 
παραταθεί η χρονική περίοδος μετά το τέλος της οποίας θα καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή της ανώτερης 
τιμής λιανικής πώλησης σε τσιγάρα από έξι μήνες σε εννέα μήνες (από την ψήφιση του σχετικού νόμου). 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, επειδή η 
οικονομική κρίση έχει μειώσει αισθητά τις πωλήσεις τσιγάρων, υπάρχει αρκετό απόθεμα που δεν έχει 
αναγραμμένη την ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης.  Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να μετατεθεί η 
ημερομηνία εφαρμογής του νόμου για αναγραφή της ανώτερης λιανικής τιμής πώλησης από την 5

η
 Ιουνίου 

2013 στην 1
η
 Σεπτεμβρίου 2013, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να πωληθούν τα υφιστάμενα 

αποθέματα, τα οποία δεν έχουν αναγραμμένη την ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης. 

 Στο στάδιο της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου ο εισηγητής της δήλωσε ότι στις δύσκολες 
συνθήκες που διανύει η κυπριακή οικονομία πρέπει απαραίτητα να στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας και να 
αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, χωρίς παράλληλα να δημιουργούνται οποιεσδήποτε 
στρεβλώσεις.  Συναφώς, η υπό αναφορά πρόταση νόμου κατατέθηκε με σκοπό να δοθεί μια μικρή χρονική 
παράταση στην εφαρμογή της σχετικής διάταξης για υποχρεωτική αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής 
πώλησης σε τσιγάρα, ώστε να μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά τα υφιστάμενα αποθέματα. 

 Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι η αναγραφή της 
ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης στα τσιγάρα γίνεται για σκοπούς πάταξης της φοροδιαφυγής, προστασίας 
του καταναλωτή και καταπολέμησης της αισχροκέρδειας. 

 Οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν επίσης ότι, παρότι θεωρούν τους έξι μήνες που παρέχονται από την 
υφιστάμενη νομοθεσία ως ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο, ώστε να προετοιμαστούν οι εταιρείες και να 
γίνουν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές, κρίνουν ως λογικό το αίτημα να παρασχεθεί μία μικρή χρονική 
παράταση και εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους αναφορικά με την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης 
νόμου σε νόμο.  Περαιτέρω, δήλωσαν ότι η σχετική παράταση δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα 
οικονομικά του κράτους. 

 Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης εξέφρασε την αντίθεση του 
συνδέσμου στην πολιτική αναγραφής της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης στα τσιγάρα, δηλώνοντας ότι οι 
μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να καταντήσουν έρμαιο της τιμολογιακής πολιτικής των μεγάλων εταιρειών. 

 Ο εκπρόσωπος της εταιρείας “BAT (Cyprus) Ltd” δήλωσε ότι ως η μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγής 
καπνικών προϊόντων στην Κύπρο έχει και τα μεγαλύτερα αδιάθετα αποθέματα, τα οποία δεν εξαντλήθηκαν 
μετά το πάγωμα της αγοράς και τη δραματική μείωση της κατανάλωσης, που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση.  
Συναφώς, τάχθηκε υπέρ μίας μικρής χρονικής παράτασης στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να 
δοθεί χρόνος για εξάντληση των αποθεμάτων. 

 Ο εκπρόσωπος της εταιρείας “Cosmos Trading Ltd” δήλωσε ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί έχει 
συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και εισηγήθηκε όπως η χρονική παράταση 
που θα δοθεί μην υπερβαίνει τον ενάμιση μήνα, ώστε να μην αποβεί εις βάρος των εταιρειών οι οποίες, 
ανταποκρινόμενες στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, προέβηκαν στις απαραίτητες ενέργειες 
συμμόρφωσης. 

 Σημειώνεται ότι με την εισήγηση για χρονική παράταση ενάμιση μηνός σε σχέση με την υποχρέωση 
συμμόρφωσης προς την ισχύουσα διάταξη για αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης επί των 
τσιγάρων συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας CASSANDRA TRADING (CTC). 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που 
κατατέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα κατέληξε σε εισήγηση για χρονική παράταση στην εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας μέχρι την 1

η
 Αυγούστου 2013, ενώ όλες οι πλευρές της επιφυλάχθηκαν να 

τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

 Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει στην ολομέλεια 
του σώματος κατάλληλα από νομοτεχνικής άποψης διαμορφωμένο κείμενο πρότασης νόμου για σκοπούς 
λήψης τελικής απόφασης.  Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ο 
τίτλος της θα διαμορφωθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 
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 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 85 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 και 2; 

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

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το σχέδιο νόμου ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

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

 Τα υπ’ αριθμόν 3 και 4 θέματα δεν είναι έτοιμα. 

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 
2013 Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

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

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Κουτσού 

 Άγγελος Βότσης  Γιώργος Περδίκης 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης 

 Πρόδρομος Προδρόμου Άριστος Δαμιανού 

 Πάμπος Παπαγεωργίου   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Μαΐου 2013.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). 

 Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €30.437.540 και 
έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, που για το 2013 ανέρχεται στα 
€28.000.000. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΑ στον υπό συζήτηση 
προϋπολογισμό αναλύονται ως ακολούθως: 

Διαχειριστικά έξοδα   €9.963.310 

Χορηγίες €14.339.690 

Δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων   €2.753.897 

Αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων   €2.530.633 

Αστυνόμευση/επιτήρηση αθλητικών εκδηλώσεων      €590.010 

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό      €260.000 
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 Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2013 παρουσιάζουν μείωση κατά €3.797.802, 
η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της κρατικής χορηγίας προς τον οργανισμό για το ίδιο έτος κατά 
€3.280.000.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το 
2013 έχει ετοιμαστεί μέσα σε πραγματικά πλαίσια λιτότητας και έχει σχεδιαστεί, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις 
επιπτώσεις στην αθλητική ανάπτυξη από τη μείωση της κρατικής χορηγίας προς τον ΚΟΑ.  Οι βασικότερες 
παράμετροι στις οποίες στηρίζεται ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι οι ακόλουθες: 

1. Ομαδοποίηση των επιχορηγήσεων για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα στήριξης περισσότερων αθλητικών εγκαταστάσεων μιας ομάδας στις περιπτώσεις που 
αθλητικές εγκαταστάσεις δεν κατορθώσουν να αντλήσουν κονδύλια που έχουν εγκριθεί λόγω εξωγενών 
παραγόντων. 

2. Διατήρηση του αποθεματικού του οργανισμού στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα κάλυψης βασικών έκτακτων αναγκών που δυνατόν να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 
έτους. 

3. Συνέχιση της στήριξης των εθνικών σχεδιασμών και των αθλητικών φορέων με ταυτόχρονη μείωση 
στους προϋπολογισμούς των ομοσπονδιών κατά €2.662.274, η οποία όμως αναμένεται ότι δε θα 
επηρεάσει τους βασικούς σχεδιασμούς αθλητικής ανάπτυξης. 

4. Βελτίωση της διαχείρισης των ομοσπονδιών που χρηματοδοτεί ο ΚΟΑ με σύναψη συμφωνίας με 
ελεγκτικό οίκο για διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων, καθώς και ετοιμασία πρότυπου εγχειριδίου 
εσωτερικών διαδικασιών για τις ομοσπονδίες. 

5. Μείωση διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία. 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω, οι αρμόδιοι του ΚΟΑ ενημέρωσαν την επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό 
του 2013 έχουν ενσωματωθεί όλα τα μέτρα λιτότητας που λήφθηκαν από το κράτος για αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης.  Σημείωσαν περαιτέρω ότι δεν προνοείται καμία νέα θέση και καμία προαγωγή για το 
2013, ενώ έγινε κατάργηση κενών θέσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.  

 Περαιτέρω, οι ίδιοι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, παρά τη μείωση της τάξης του δέκα τοις 
εκατόν (10%) στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο ΚΟΑ θα συνεχίσει 
να στηρίζει τον κυπριακό αθλητισμό, για να λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα.  Στόχος του οργανισμού είναι η 
στήριξη του αγωνιστικού αθλητισμού, μέσω των ομοσπονδιών και των εθνικών σχεδιασμών και παράλληλα του 
κοινωνικού αθλητισμού και του αθλητισμού μαζικής άθλησης, μέσα από τα εθνικά προγράμματα.  Κρίνεται 
επίσης ως πολύ σημαντική η στήριξη του κοινωνικού-μαζικού αθλητισμού, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει 
αντίβαρο στην κοινωνική ανέχεια και τα προβλήματα που αυξάνονται λόγω της οικονομικής κρίσης. 

 Σημείωσαν επίσης ότι το κόστος διαχείρισης των ιδιόκτητων αθλητικών χώρων αποτελεί δυσβάστακτο 
βάρος για τον οργανισμό και επιβάλλεται η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στη διαχείρισή τους, ώστε να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού που θα αποφέρει 
σημαντικά έσοδα στο κράτος.  Όσον αφορά τις χορηγίες στο χώρο του ποδοσφαίρου αναφέρθηκε ότι γίνονται 
σχεδιασμοί για βοήθεια προς τα προσφυγικά και τα αγροτικά σωματεία, ενώ υπάρχει πρόθεση για οικοδόμηση 
μικρών γηπέδων σε συνεργασία με τις αγροτικές ομοσπονδίες και τα κατά τόπους κοινοτικά συμβούλια. 

 Τέλος, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι ο ΚΟΑ προχωρεί με εσωτερική διαδικασία στη 
δημιουργία νέας, σύγχρονης και ευέλικτης διοικητικής δομής στον οργανισμό.  Συναφώς, αναμένεται σχετική 
έκθεση από επαγγελματικό οίκο και το όλο θέμα θα παραπεμφθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου πριν 
το τέλος του έτους. 

 Στο στάδιο της συζήτησης, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ την 
κατάθεση στοιχείων που αφορούν μεταξύ άλλων την ανάγκη για αύξηση των εσόδων του οργανισμού, το 
διαχειριστικό έλεγχο των ομοσπονδιών και τα σχέδια συντάξεως του προσωπικού, για τα οποία αποστάληκε 
σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε 
νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το 2013. 
 
 Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν τροπολογίες επί του κειμένου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 
   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Υπάρχουν βέβαια και τροπολογίες.  Υπάρχει τροπολογία από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού. 

 Παρακαλώ, ποιος θα... 

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Μαυρίδη. 

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων και στοχεύοντας στη συμβολή στην καλύτερη 
διαχείριση από πλευράς των ημικρατικών οργανισμών, μελετήσαμε τον προϋπολογισμό του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να γίνει μία ακόμη επιπρόσθετη 
αποκοπή της τάξης του 10% στο σύνολο των διαχειριστικών εξόδων εκτός από τους μισθούς των υπαλλήλων. 

 Η δεύτερη τροπολογία αποσύρεται, η οποία αφορά την αστυνόμευση/επιτήρηση αθλητικών 
εκδηλώσεων, αν και πρέπει να σημειώσουμε ότι το κονδύλι αυτό αυξάνεται επικίνδυνα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, θα τεθεί προς ψήφιση μόνο η πρώτη τροπολογία συνεπώς του Δημοκρατικού Συναγερμού, η 
οποία προβλέπει αποκοπή ύψους 10%, εξαιρουμένων των δαπανών για τις αποδοχές προσωπικού. 

 Ο κ. Προκοπίου έχει το λόγο. 

Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού είναι ήδη κατά 10% 
μειωμένος από πέρσι, το Δημοκρατικό Κόμμα δε συμφωνεί με την τροπολογία του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
επιθυμώντας να μη γίνουν περισσότερες αποκοπές, για να μπορεί ο ΚΟΑ να λειτουργεί σωστά και για να 
συνεχίσει τον ανθρωποκεντρικό αθλητισμό.  Σε περίπτωση δε που περάσει η τροπολογία για αποκοπές, 
πιθανόν αυτό να οδηγήσει στην εγκατάλειψη του κοινωνικού αθλητισμού, αφού ο οργανισμός δε θα είναι σε 
θέση και δε θα έχει τη δυνατότητα να επιχορηγεί προγράμματα όπως το ΑΓΟ, που είναι το πρόγραμμα 
“Αθλητισμός Για Όλους”, ούτε τη χορηγία σε μικρές κοινότητες.  Για το λόγο αυτό διαφωνούμε με την 
τροπολογία του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

 Μπορώ τζιαι να πω και κάτι άλλο.  Ήδη μπορούσαμε στον περασμένο προϋπολογισμό της Cyta, που 
είχαμε βάλει ως Δημοκρατικό Κόμμα κάποιες τροπολογίες όσον αφορά τη Cytavision, που είχαμε πει ότι 
μπορούσαμε το κονδύλι αυτό των χορηγιών, όταν φθάνει στο 50%, να το σταυρώνουμε, για να έρχονται στην 
επιτροπή Οικονομικών, για να αποδεσμευτεί...  O Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ εντούτοις μαζί 
κατάφεραν και δεν πέρασε αυτό, με το οποίο μπορούσε να γίνει ένας έλεγχος.   

 Εδώ όσον αφορά τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, είναι πολύ μικρά τα κονδύλια των χορηγιών, γι’ 
αυτό και κυρίως αφορούν μικρές κοινότητες και κοινωνικό αθλητισμό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει; 

 Δεν υπάρχει. 

 Θα προχωρήσω και θα θέσω σε ψηφοφορία την προταθείσα τροπολογία από πλευράς Δημοκρατικού 
Συναγερμού, η οποία θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(H σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 

Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρα Επεξήγηση Ποσό 

21 01 01-12 Σύνολο Διαχειριστικών Εξόδων   €9.963.310 
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23 02 01-09 Σύνολο Χορηγιών €14.339.690 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο δαπανών των πιο πάνω κεφαλαίων ποσοστού δέκα τοις 
εκατό (10%), εξαιρουμένου του άρθρου 02 του Κεφαλαίου 01, «Αποδοχές Προσωπικού». 

Σημ.: 

α) Οι εν λόγω αποκοπές θα επιφέρουν ανάλογη μείωση της κρατικής χορηγίας. 

β) Το ποσό της μείωσης ανέρχεται στα €2.043.542. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι έξι ψήφους εναντίον, είκοσι μία υπέρ και ουδεμία αποχή, απορρίπτεται η προταθείσα 
τροπολογία. 

 Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ποσού ύψους €30,437,540 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Κατάργηση θέσεων.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.  Άρθρο 7. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 8. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 9. 

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

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 11. 

 Αναθεώρηση Επιδομάτων και Ωφελημάτων.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 12; 

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

 Τρίτη ανάγνωση. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 6 θέμα είναι «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος    Νίκος Νουρής 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου    Σοφοκλής Φυττής 

 Χρίστος Μέσης   Φειδίας Σαρίκας 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης    Δημήτρης Συλλούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε την 23

η
 Μαΐου 2013.  Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωπος 

του Υπουργείου Εσωτερικών, ο εκτελεστικός πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, 
καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 
Σταθμών Νόμου [Νόμος αρ. 7(Ι) του 1998 όπως τροποποιήθηκε έκτοτε], ώστε να καταστεί δυνατή η ρύθμιση 
της χορήγησης και ανανέωσης προσωρινών αδειών στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι 
οποίες λήγουν στις 30 Ιουνίου 2013. 

 Συγκεκριμένα, με τον προτεινόμενο νόμο γίνεται εισήγηση να ανανεώνονται οι υφιστάμενες προσωρινές 
άδειες και να χορηγούνται νέες προσωρινές άδειες, που θα ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014.  Ειδικότερα, με 
το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζεται η χορήγηση προσωρινών αδειών μέχρι την ψήφιση σε νόμο νέου 
νομοσχέδιου, το οποίο θα ρυθμίζει πλέον τη χορήγηση τέτοιων μόνιμων αδειών. 

 Η ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου κρίνεται επιβεβλημένη, αφού, σε διαφορετική περίπτωση, η Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δε θα είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο στους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών 
μετά την 30

ή
 Ιουνίου 2013. 

 Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιείται το άρθρο 1 του περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 [Ν. 88(Ι)/2012], ώστε ο νόμος να αναφέρεται ορθώς 
ως «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και ο αντίστοιχος 
συνοπτικός τίτλος ως «Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμοι του 1998 μέχρι 2012».   

 Υπενθυμίζεται ότι η ισχύς των προσωρινών αδειών για παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
μέχρι την 30

ή
 Ιουνίου 2013 προέκυψε μετά από νομοθετική ρύθμιση και ειδικότερα με την ψήφιση του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 [Ν. 88(Ι)/2012] και πως με τον 
προτεινόμενο νόμο γίνεται εισήγηση για παράταση της ισχύος αυτών για έναν επιπλέον χρόνο.  Υπενθυμίζεται 
περαιτέρω ότι κατά την εξέταση του πιο πάνω ψηφισθέντος νόμου είχε αναφερθεί ενώπιον της επιτροπής ότι 
το νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει πλέον τη χορήγηση τέτοιων μόνιμων αδειών βρισκόταν ενώπιον της Νομικής 
Υπηρεσίας για νομοτεχνική επεξεργασία και αναμενόταν να κατατεθεί ενώπιον της Βουλής πριν από το τέλος 
του 2012, πράγμα που δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα.  
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 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, με σχετική απαντητική επιστολή του προς την 
επιτροπή, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, ενημέρωσε σχετικά ότι το νομοσχέδιο, που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει και πρόνοιες για εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία.  Ο νομοτεχνικός έλεγχος αναμενόταν να 
ολοκληρωθεί μέχρι τη 17

η
 Μαΐου 2013.  Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών 

κατάθεσε το υπό αναφορά νομοσχέδιο στη Βουλή, ώστε να παραταθεί για ακόμα ένα χρόνο η ισχύς των 
προσωρινών αδειών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. 

 Η επιτροπή ζήτησε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών να αποστείλει στην επιτροπή 
επιστολή με δέσμευση για την έγκαιρη κατάθεση του νέου νομοσχεδίου και για τήρηση των δεσμεύσεων όσον 
αφορά την εναρμόνιση του τομέα αυτού. 

 Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, η εκπρόσωπος Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
επιβεβαίωσε ότι το νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει πλέον τη χορήγηση τέτοιων μόνιμων αδειών βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο νομοτεχνικού ελέγχου και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα προωθηθεί άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
έτσι ώστε με την ψήφισή του να εφαρμοστεί το κοινοτικό κεκτημένο μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχει 
δεσμευτεί η Κυπριακή Δημοκρατία.   

 Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τον 
προβληματισμό τους κατά πόσο τα τέλη που επιβάλλονται από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για τη 
χορήγηση προσωρινών αδειών στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων είναι υψηλά και τόνισαν 
την ανάγκη παραχώρησης διευκολύνσεων στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 
λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί λόγω της οικονομικής 
κρίσης.  

 Τοποθετούμενος σχετικά, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Αρχής, αφού διευκρίνισε ότι η παραχώρηση 
τέτοιων αδειών γίνεται, εφόσον καταβληθούν τα εν λόγω τέλη, επεσήμανε ότι αυτά ανέρχονται στα €51.400 
ετησίως για κάθε τηλεοπτικό σταθμό παγκύπριας εμβέλειας και δεν έχουν αναθεωρηθεί από τη θέσπιση του 
νόμου το 1998 μέχρι και σήμερα. Πρόσθεσε δε ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ανεξάρτητη Αρχή η 
οποία αυτοσυντηρείται οικονομικά χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.  Ως εκ τούτου, εξέφρασε 
την ανησυχία του ότι πιθανή μείωση των εν λόγω τελών ενδεχομένως να δυσχεράνει το έργο που έχει να 
επιτελέσει η Αρχή. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υποβάλλει την παρούσα έκθεσή 
της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Αντικατάσταση του άρθρου 1 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 2012.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 3; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 
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 Το υπ’ αριθμόν 7 θέμα είναι «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» 

Παρόντες׃ 

 Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα 

 Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21

η
 και στις 28 Μαΐου 2013. 

 Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και των συντεχνιών του 
προσωπικού της Αρχής ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, ΕΟΠΑΗ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΑΗΚ. 

 Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τους όρους υπηρεσίας του 
προσωπικού της ΑΗΚ, έτσι ώστε να υπάρχει χρονικός περιορισμός (έξι εβδομάδες από την ημέρα 
υπερωριακής εργασίας και εν πάση περιπτώσει πριν την ημερομηνία έναρξης της προαφυπηρετικής άδειας 
του υπαλλήλου), καθώς και συγκεκριμένη διαδικασία ως προϋπόθεση καταβολής υπερωριακής αμοιβής για 
αποφυγή συσσώρευσης ποσών υπερωριακής αμοιβής και πιθανών καταχρήσεων. 

 Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, με 
βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς τα αιτήματα για καταβολή αμοιβής για υπερωριακή εργασία, όπως και τα 
ποσά για υπερωριακή εργασία, συσσωρεύονται και/ή απαιτούνται ακόμη και μετά την αφυπηρέτηση των 
υπαλλήλων, επειδή δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, γεγονός που δημιουργεί 
προβλήματα. 

 Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους τροποποιητικούς κανονισμούς, τροποποιείται ο Τρίτος Πίνακας 
(Κανονισμός 42), “Επιδόματα”, των βασικών κανονισμών, με την προσθήκη νέας σχετικής υποπαραγράφου, με 
την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία την οποία οφείλουν να ακολουθούν υπάλληλοι και/ή υπάλληλοι βάρδιας, οι 
οποίοι καλούνται να διεξάγουν εργασία εκτός και επιπρόσθετα από τις συνήθεις ώρες εργασίας τους, για την 
καταβολή σε αυτούς αμοιβής μισθού ή πίστωσης για υπερωριακή εργασία. 

 Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των τροποποιητικών 
κανονισμών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την 
εκτελεστική εξουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Υπάρχει οιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Δεν υπάρχει ένσταση.  Οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Τα θέματα 8 και 9 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «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» και «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».  Η έκθεση θεωρείται 
αναγνωσθείσα. 
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(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια 
«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» και  «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» 

Παρόντες: 

 Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής 

 Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας 

 Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης 

 Αδάμος Αδάμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τα πιο πάνω 
νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαΐου 2013.  Στα πλαίσια της 
πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Εξωτερικών, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  

 Σκοπός του πρώτου υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος 
κύρωση 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, που έγινε στο Λουξεμβούργο και στο Όσλο 
στις 16 και 21 Ιουνίου 2011, αντίστοιχα.  Η συμφωνία αυτή στοχεύει στην εφαρμογή από πλευράς Ισλανδίας 
και Νορβηγίας της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών που υπογράφηκε στις 25 και 30 Απριλίου 2007 
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, 
ωσάν να ήταν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποκαθιστώντας παράλληλα τις διμερείς συμφωνίες που 
είχε υπογράψει η Ισλανδία και η Νορβηγία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

 Σκοπός του δεύτερου υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος 
κύρωση 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, που έγινε 
στο Λουξεμβούργο και στο Όσλο στις 16 και 21 Ιουνίου 2011, αντίστοιχα. 

 Η συμφωνία αυτή στοχεύει στον καθορισμό διαδικαστικών ρυθμίσεων για τη λήψη απόφασης σχετικά με 
τον τρόπο λήψης μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 της Συμφωνίας Αεροπορικών 
Μεταφορών, που υπογράφηκε στις 25 και 30 Απριλίου 2007 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, καθώς και στον καθορισμό διαδικαστικών ρυθμίσεων 
για τη συμμετοχή της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στην κοινή επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 
18 και στις διαδικασίες διαιτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 19 της προαναφερόμενης Συμφωνίας 
Αεροπορικών Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τα νομοσχέδια αυτά διευκολύνονται 
περαιτέρω οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, φιλελευθεροποιείται περαιτέρω η αγορά στον τομέα των 
αερομεταφορών και επηρεάζονται θετικά οι καταναλωτές, οι αερομεταφορείς, οι αερολιμένες και οι εργαζόμενοι 
στον τομέα αυτό με τη μεγιστοποίηση των οφελών που ήδη έχουν. 

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

 Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους, αφού προηγουμένως 
τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «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 
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της Νορβηγίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2013» και «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 2013», αντίστοιχα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 8 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Κύρωση της Συμφωνίας.  Άρθρο 3. 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 3; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως 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 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 9 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Κύρωση της Συμπληρωματικής Συμφωνίας.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 3; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμπληρωματικής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών 
μεταξύ, ως πρώτου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως δευτέρου 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 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 
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(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 10 θέμα είναι «Ο περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013» 

Παρόντες: 

 Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής 

 Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας 

 Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης 

 Αδάμος Αδάμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαΐου 2013.  Στα πλαίσια της 
πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  

 Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση του 
πρωτοκόλλου σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το οποίο 
υπογράφηκε στις 16 Μαΐου 2012, στα πλαίσια της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων από πληρεξουσίους 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας από την Ιρλανδία, τα αιτήματα (μελήματα) που διατύπωσε η ιρλανδική 
κυβέρνηση αναφορικά με τη φορολογική πολιτική, το δικαίωμα στη ζωή, την παιδεία και την οικογένεια και την 
παραδοσιακή πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας της χώρας έγιναν αποδεκτά από τα υπόλοιπα κράτη μέλη 
κατά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 2008 και τον Ιούνιο του 2009.  
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18

ης
-19

ης
 Ιουνίου 2009 κατέληξε σε απόφαση των αρχηγών 

κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού, με την οποία οι αρχηγοί των κρατών 
μελών δήλωσαν ότι δεσμεύονται για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της, καθώς και για τη διαδικασία 
προετοιμασίας, το περιεχόμενο, τη φύση και την υιοθέτηση του μελλοντικού τότε πρωτοκόλλου.  

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τη Διάσκεψη των Αντιπροσώπων των 
Κυβερνήσεων που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 14 Μαΐου 2012, ψήφισε υπέρ της προσθήκης του εν λόγω 
πρωτοκόλλου. 

 Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το πρωτόκολλο έχει ήδη επικυρωθεί από την Ιρλανδία, Γαλλία, 
Αυστρία, Ολλανδία, Σλοβενία και Σλοβακία και αναμένεται σύντομα η επικύρωσή του και από τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που έχει καθοριστεί στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου, δηλαδή μέχρι την 30

ή
 

Ιουνίου 2013. 

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

 Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση 
του σχετικού πρωτοκόλλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 7.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Πίνακα 5.  Άρθρο 4. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 5; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 5 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα από τον αριθμόν 11 μέχρι και τον αριθμό 18 αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία.   

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία. 

 Προχωρούμε στο Κεφάλαιο Δεύτερο, που είναι η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα 
προτεινόμενα νομοθετήματα κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές 
σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, 

έγγραφα, εκθέσεις  

Κατατέθηκαν  

από τους υπουργούς  

Παραπέμπονται στις 
επιτροπές 

1.  Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.105-2013). 

Συγκοινωνιών και Έργων  Συγκοινωνιών και 
Έργων  

2.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού 
Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση 
της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και της Εξοικονόμησης 
Ενέργειας του 2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.106-2013). 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  
και Εμπορίου και 
Βιομηχανίας  

3.  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 
Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.107-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

4.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό 
Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.028-2013). 

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

5.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.029-2013). 

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  
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6.  Οι περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.030-2013). 

Υγείας  Υγείας  

7.  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). 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος  

Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων  

Προτάσεις νόμου 

 

Κατατέθηκαν από Παραπέμπονται 
στις επιτροπές 

1. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2013  
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.041-2013). 

Μάριο Μαυρίδη,  
βουλευτή του Δημοκρατικού 
Συναγερμού  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

2. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.042-2013). 

Μάριο Μαυρίδη,  
Μαρία Κυριακού 
και Κυριάκο Χατζηγιάννη, 
βουλευτές  του Δημοκρατικού 
Συναγερμού  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού   

3. Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.043-2013). 

Αβέρωφ Νεοφύτου 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού  

Εσωτερικών 

4. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
(Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού 
Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.044-2013). 

Γιώργο Βαρνάβα,  
Σωτήρη Σαμψών, 
Νίκο Κουτσού 
και Ζαχαρία Κουλία, 
βουλευτές εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου,  
και Σοφοκλή Φυττή, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Κερύνειας   

Συγκοινωνιών και 
Έργων  

 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Τορναρίτη. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Έχουμε καταθέσει μία πρόταση νόμου, η οποία αναφέρεται ως «Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», και απευθύνουμε παράλληλα την παράκληση, αν μπορεί, να 
παραπεμφθεί για συζήτηση η συγκεκριμένη πρόταση νόμου στην επιτροπή Οικονομικών, γιατί κατεξοχήν 
αφορά οικονομικά θέματα του ιδρύματος, του κρατικού Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Λαμάρη. 

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, η συγκεκριμένη πρόταση αφορά τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών.  
Δεν έχει να κάμει ούτε με τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ ούτε με συγκεκριμένο οικονομικό απόλυτα θέμα.  
Διαφοροποιεί μια δραστηριότητα του ιδρύματος.  Και νομίζω ότι, όπως μέχρι σήμερα όλα τα σχετικά με την 
κρατική ραδιοτηλεόραση θέματα ήταν αντικείμενο της επιτροπής Εσωτερικών, πρέπει και αυτό σ’ αυτή να 
παραμείνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ας παραπεμφθεί στην επιτροπή Εσωτερικών και, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει οικονομική διάσταση, τότε 
να εγερθεί εκ νέου το θέμα και θα ρυθμίσω την παραπομπή του και στην επιτροπή Οικονομικών. 

 Ορίστε, κύριε Χριστοφόρου. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Το δεύτερο προς κατάθεση νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, που είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού 
Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης 
Ενέργειας του 2013 Νόμος του 2013»... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με συγχωρείτε, ποιο; 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Το δεύτερο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο περί Εταιρειών;  Στις προτάσεις νόμου; 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Νομοσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Νομοσχέδιο, «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της 
Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»...  Μάλιστα. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Είναι ένα ζήτημα που δεν είναι κατεξοχήν προϋπολογισμός, γιατί συνδυάζεται πάντοτε και με τα σχέδια 
χορηγιών, ένα θέμα για το οποίο, για να μπορέσει κάποιος να το συζητήσει, πρέπει να έχει την προπαίδεια και 
την ενημέρωση και πληροφόρηση σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, που ουσιαστικά η επιτροπή Εμπορίου 
διεξήγαγε όλη τη χρονιά.  Θεωρώ ότι θα ήταν φρόνιμο να συζητηθεί στην επιτροπή Εμπορίου και 
αποτελεσματικό.  Άλλωστε, η επιτροπή Οικονομικών επικεντρώθηκε και εις τη διάσωση της κυπριακής 
οικονομίας και έχει πάρα πολλά θέματα, για να μπορέσει να ενασχοληθεί.  Δεν πιστεύω να περισσεύει χρόνος 
και για τέτοια ήσσονος σημασίας ζητήματα.  Άρα, θεωρώ ότι η επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας θα 
μπορέσει να αντεπεξέλθει και να απαλλάξει και τους αγαπητούς συναδέλφους της επιτροπής Οικονομικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Παπαδόπουλος. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Χαίρομαι, γιατί ο αγαπητός συνάδελφος πάντα είχε την ίδια θέση! 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να το επιβεβαιώσει και διά ζώσης τώρα! 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Λοιπόν, παρά το ότι θεωρώ ότι μπορούμε να εξετάσουμε και εμείς τον προϋπολογισμό, κύριε Πρόεδρε, 
χωρίς τη βοήθεια της επιτροπής Εμπορίου, έχει ήδη διευθετηθεί, επειδή είχε ήδη συζητηθεί το ζήτημα την 
προηγούμενη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός, να γίνει κοινή 
συνεδρία της Εμπορίου με την Οικονομικών. Επομένως, εγώ νομίζω με αυτό τον τρόπο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Ευκαιρία να συναντηθείτε να τα πείτε! 

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 ...θα κάμουμε τη δουλειά μας. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Η επιτροπή Εμπορίου είναι σε ετοιμότητα! 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Παραπέμπεται στες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εμπορίου και Βιομηχανίας και Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού. 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.608, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί από το σύνδεσμο γονέων της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τη μη 
ολοκληρωμένη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας της Κύπρου.  Αίτημα τόσο των ίδιων των μαθητών όσο 
και του συνδέσμου γονέων είναι όπως διδάσκεται ολόκληρη η ιστορία της Κύπρου. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες τις 
οποίες προτίθεται να κάνει, προκειμένου να προωθηθεί το αίτημα των μαθητών και του συνδέσμου γονέων της 
Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για διδασκαλία ολόκληρης της ιστορίας της Κύπρου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.609, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Σε πρόσφατη περιοδεία μου στα χωριά της ορεινής Πάφου πολλοί κοινοτάρχες μού εξέθεσαν το 
μεγάλο πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη βόσκηση ζώων, που καταστρέφει φυτείες και άλλες περιουσίες. Η 
κατάσταση θυμίζει άλλες εποχές και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Οι προστριβές μεταξύ των κτηνοτρόφων 
και των γεωργών είναι καθημερινό φαινόμενο. Η κατάργηση του θεσμού του αγροφύλακα δεν επιτρέπει τον 
επαρκή έλεγχο και την τιμωρία όσων παρανομούν. Αναζητούνται λοιπόν εργαλεία εφαρμογής της νομοθεσίας. 
Μία σκέψη είναι όσοι κτηνοτρόφοι καταδικάζονται για παράνομη βόσκηση των ζώων τους να μη λαμβάνουν 
οποιαδήποτε στήριξη από τα κοινοτικά και δημόσια ταμεία.  

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι κτηνοτρόφοι 
που έχουν καταδικαστεί για παράνομη βόσκηση των ζώων τους συνεχίζουν να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις 
από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και άλλα προγράμματα στήριξης και αν υπάρχει 
δυνατότητα για αλλαγή του σχετικού νομικού πλαισίου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.610, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Παναγιά της επαρχίας Πάφου πληροφορήθηκα ότι το Δημοτικό 
Σχολείο και το Γυμνάσιο Παναγιάς έχουν αποψιλωθεί από τους μαθητές τους, αφού εκεί φοιτούν μόνο μαθητές 
από τη κοινότητα και τη μικρή διπλανή κοινότητα της Ασπρογιάς.  Άλλες κοντινές κοινότητες, όπως τα 
Καννάβια, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ένσταση, εξ όσων πληροφορήθηκα, δεν επιτρέπεται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να στείλουν τα παιδιά τους ως μαθητές στην Παναγιά. Ο κοινοτάρχης 
Παναγιάς μού ανέφερε ότι και πολλές άλλες κοινότητες της περιοχής της κοιλάδας της Έζουσας (όπως π.χ. η 
Κρίτου Τέρα) θα μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους στην Παναγιά  αλλά το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού δεν το επιτρέπει. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για 
τους οποίους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εμποδίζει την ενίσχυση με μαθητές των εκπαιδευτηρίων 
της ιστορικής κοινότητας της Παναγιάς.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.611, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Κύπρου ότι, σύμφωνα με 
επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2012, το Υπουργείο Οικονομικών 
επεξεργάζεται νομοσχέδιο για ρύθμιση των ιπποδρομιακών στοιχημάτων.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να 
κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο που ρυθμίζει το ιπποδρομιακό στοίχημα, καθώς και 
για τους λόγους που καθυστερεί η κατάθεσή του.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.612, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί νοσηλευτές αντί να βρίσκονται σε υπηρεσίες στα κρατικά νοσηλευτήρια 
έχουν αποσπασθεί στις διοικητικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Υγείας. Πρόσφατα μάλιστα δημιουργήθηκε 
επιτροπή σεμιναρίων στο υπουργείο από νοσηλευτές οι οποίοι προηγουμένως εργάζονταν στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι οποίοι, αντί να προωθηθούν στα νοσοκομεία, παραμένουν στο υπουργείο. Από 
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την άλλη, οι νοσηλευτές που εργάζονται τα νοσοκομεία διαμαρτύρονται για έλλειψη προσωπικού και φόρτο 
εργασίας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν 
νοσηλευτές, και πόσοι, οι οποίοι επιτελούν διοικητικά ή γραφειακά καθήκοντα στο υπουργείο, αν έχει όντως 
δημιουργηθεί επιτροπή σεμιναρίων από νοσηλευτές και ποιο είναι το έργο της και αν μπορούν κάποιοι από 
αυτούς τους νοσηλευτές να πυκνώσουν τις τάξεις των μαχόμενων συναδέλφων τους στην πρώτη γραμμή των 
κρατικών νοσοκομείων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.613, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας εξηγήσει πώς η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τα πρώτα 
αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2013, ανακοίνωσε την 21

η
 Μαΐου 2013 κέρδη ύψους €3,4 δις υπό τη 

μορφή αρνητικής υπεραξίας των καταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. 

 Παρακαλώ επίσης να μας απαντήσει συγκεκριμένα για τα εξής: 

1. Πώς η κυβέρνηση συγκατατέθηκε σε αυτή τη συναλλαγή, με την οποία οι μέτοχοι και οι καταθέτες των 
κυπριακών τραπεζών έχουν χάσει €3,4 δις σε αξίες που μεταφέρθηκαν στους μετόχους της Τράπεζας 
Πειραιώς; 

2. Η αντιπροσωπία της τρόικας για την Κύπρο και η αντιπροσωπία της τρόικας για την Ελλάδα είχαν 
πραγματική εικόνα των δεδομένων; 

3. Πώς η αντιπροσωπία της τρόικας για την Κύπρο επέβαλε τη μεταφορά αυτών των δανείων σε άλφα 
τιμή, ενώ φαίνεται ότι η αντιπροσωπία της τρόικας για την Ελλάδα αποδεχόταν την 31

η
 Μαρτίου 2013 

(μόλις πέντε μέρες αργότερα) ότι αυτά τα δάνεια άξιζαν κατά €3,4 δις περισσότερα και αυτό σύμφωνα με 
τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς; 

 Το Υπουργείο Οικονομικών να μας ενημερώσει άμεσα για τους χειρισμούς που έγιναν σε αυτή τη 
συμφωνία.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.614, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το 
ύψος του ενοικίου της πρεσβευτικής κατοικίας στη Ρώμη και τους λόγους που επέβαλαν την επιλογή του εν 
λόγω κτιρίου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.615, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το 
ύψος του ενοικίου της πρεσβευτικής κατοικίας στη Μόσχα και τους λόγους που επέβαλαν την επιλογή του εν 
λόγω κτιρίου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.616, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή 

 «Εδώ και αρκετό καιρό παραμένουν παγοποιημένες οι προσλήψεις πέντε Μετεωρολογικών Βοηθών Κλ. 
Α2-5-7. Διεξήχθησαν εξετάσεις, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών και απομένει να 
κληθούν οι υποψήφιοι από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για προφορική εξέταση και να προσληφθούν. 

 Η μη πλήρωση των πέντε κενών θέσεων Κλ. Α2-5-7 αναγκάζει την υπηρεσία να καταφεύγει στην 
υπερωριακή απασχόληση Μετεωρολογικών Λειτουργών ανώτερης κλίμακας για διεκπεραίωση του αυξημένου 
όγκου εργασιών της. 

 Συγκεκριμένα, το 2012 καταβλήθηκε ποσό ύψους €150.000 για υπερωρίες, ενώ με την πλήρωση των 
πέντε θέσεων Κλ. Α2-5-7 το κόστος των υπερωριών θα μειωνόταν σημαντικά και ο ετήσιος προϋπολογισμός 
δε θα επιβαρυνόταν περαιτέρω.  Επιπλέον, η δαπάνη για την πρόσληψη και εργοδότηση των μετεωρολογικών 
βοηθών καλύπτεται από το Eurocontrol.  Την ίδια στιγμή θα υπάρξει καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της 
υπηρεσίας, γεγονός που θα συμβάλει περαιτέρω στην ασφάλεια των πτήσεων. 

 Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, θα ήταν παράκλησή μου όπως ενημερώσετε τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης των πέντε 
Μετεωρολογικών Βοηθών Κλ. Α2-5-7 και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.617, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 
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 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
προτίθεται να προωθήσει για το χειρισμό παραπόνων και την εξιχνίαση υποθέσεων που αφορούν 
κακομεταχείριση ζώων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.618, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το Παγκύπριο Σωματείο Καταστηματαρχών Πώλησης Κατοικίδιων Ζώων 
εξέφρασε την επιθυμία όπως ξανασυζητήσει με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τους κανονισμούς για τα 
υποστατικά πώλησης ζώων συντροφιάς λίγο πριν να ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί 
η εκ νέου σχετική διαβούλευση των πιο πάνω κανονισμών με το Παγκύπριο Σωματείο Καταστηματαρχών 
Πώλησης Κατοικίδιων Ζώων και πότε αναμένεται να αποστείλουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το νέο κείμενο 
κανονισμών στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.619, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με το πρόβλημα της έντονης ηχορρύπανσης που 
επηρεάζει τους κατοίκους των σπιτιών τα οποία βρίσκονται ανατολικά του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-
Ανθούπολης (συγκεκριμένα από τον κυκλικό κόμβο Αρχάγγελου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ανθούπολης). Όπως 
ενημερώθηκα, οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα των σπιτιών τους, με 
αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν συνεχώς τα κλιματιστικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.  Σύμφωνα 
με μελέτες ειδικών, ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Επιδρά δυσμενώς όχι μόνο στο σύστημα ακοής του 
ανθρώπου, αλλά και στην ψυχοσωματική του υγεία, δεδομένης της συμβολής του στη δημιουργία άγχους. 
Αυξάνει την πίεση, προκαλεί κούραση, πονοκεφάλους, ταχυπαλμίες, μειώνει τον ύπνο, αυξάνει το άγχος, 
επηρεάζει αρνητικά τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και παρεμποδίζει τη συγκέντρωση.  
Επιπλέον, συμβάλλει στην ενεργοποίηση των μηχανισμών του στρες και διεγείρει το νευρικό σύστημα.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής 
Αρχαγγέλου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.620, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί από το σύνδεσμο γονέων της Αγγλικής Σχολής για την ένταξη της διδασκαλίας του 
μαθήματος “Αγωγή του πολίτη”. Σύμφωνα με το σύνδεσμο γονέων, το μάθημα έτσι όπως έχει εισαχθεί είναι 
προπαγανδιστικό, ενώ οι γονείς θεωρούν ότι το μάθημα πρέπει είτε να διαφοροποιηθεί είτε να σταματήσει να 
διδάσκεται. Παράλληλα, ο σύνδεσμος γονέων της Αγγλικής Σχολής θίγει και θέμα αύξησης των εξόδων της 
Αγγλικής Σχολής λόγω της πρόσληψης επιπλέον καθηγητών για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το βιβλίο που 
διδάσκεται στην Αγγλική Σχολή είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.621, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία 
ολοκλήρωσης του Συστήματος Ταξινόμησης και Αξιολόγησης της Αναπηρίας και την έναρξη της εφαρμογής 
του.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.622, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση 

 «Η Γενική Ελεγκτής επισημαίνει στις ετήσιες της εκθέσεις την ανάγκη διερεύνησης του κόστους που 
προκύπτει από τις κτιριακές ανάγκες των διπλωματικών αποστολών του Υπουργείου Εξωτερικών και 
διαμόρφωσης ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τις 
μέχρι στιγμής ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα αυτό.  Παράλληλα, παρακαλείται όπως 
καταθέσει κατάλογο με το κόστος ενοικίασης των κτιρίων όλων των διπλωματικών αποστολών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.623, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Σύμφωνα με τον περί Αγγλικής Σχολής Νόμο, η Αγγλική Σχολή διευθύνεται και ελέγχεται από το 
διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον εκάστοτε αντιπρόσωπο του Βρετανικού Συμβουλίου στην 
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Κύπρου και δέκα άλλα μέλη, που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, στο νόμο δίνεται η 
δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να τερματίσει το διορισμό του προέδρου ή οποιουδήποτε διοριζόμενου 
μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Έχω πληροφορηθεί ότι η Αγγλική Σχολή παρουσιάζει έλλειμμα ύψους ενός 
εκατομμυρίου ευρώ λόγω λανθασμένης διαχείρισης των οικονομικών της από το διοικητικό συμβούλιο. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο σύνδεσμος γονέων της Αγγλικής Σχολής θέτει θέμα ελλιπούς ελέγχου από 
το διοικητικό συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής, ενώ εγείρει και το θέμα ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών 
της σχολής από τη Γενική Ελέγκτρια του κράτους, αφού λαμβάνει κρατική χορηγία. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να 
ζητήσει από τη Γενική Ελέγκτρια όπως διεξάγει έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Αγγλικής Σχολής, 
προκειμένου να διαπιστώσει από πού προήλθε το έλλειμμα του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Παρακαλώ επίσης 
τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αντικαταστήσει τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.624, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι από την 1
η
 Ιανουαρίου 2013 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), που στόχο έχουν να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις σε όλη 
την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο 
τρόπο όπως η έντυπη τιμολόγηση, επιτρέποντας στις εταιρείες να επιλέξουν τη λύση τιμολόγησης ΦΠΑ που 
λειτουργεί καλύτερα για αυτές. Το μέτρο αυτό  έχει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν οι επιχειρήσεις πολλά 
εκατομμύρια το χρόνο λόγω μείωσης του κόστους διαχείρισης. Τα ηλεκτρονικά και έντυπα τιμολόγια, στο 
πλαίσιο της Οδηγίας, τοποθετούνται επί ίσοις όροις, με κοινούς κανόνες, προκειμένου να προωθηθεί η 
υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Τα κράτη μέλη δε θα μπορούν πλέον να ορίζουν προϋποθέσεις για 
τη χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικές υπογραφές, και τα τιμολόγια θα 
έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις των κρατών μελών 
με κύκλο εργασιών κάτω από €2 εκατομ. το χρόνο δε θα πληρώνουν το ΦΠΑ μέχρι την εξόφληση του 
τιμολογίου, αποφεύγοντας έτσι προβλήματα ταμειακής ροής.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει εφαρμόσει την πιο πάνω ευρωπαϊκή Οδηγία και, εάν όχι, πότε αναμένεται να το πράξει.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.625, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Οι νόμιμοι ξεναγοί χρεώνουν 18% φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν. Το υψηλό ΦΠΑ οδηγεί διάφορους παράνομους (Κυπρίους και ξένους) να προσφέρουν 
υπηρεσίες ξεναγού χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη τη διαπίστωση ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
ελεγχθούν οι παρανομίες στον τομέα των υπηρεσιών ξενάγησης, αίτημα του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου είναι 
να μειωθεί το ΦΠΑ σε 8%, όπως ισχύει και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα τουριστικά λεωφορεία.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εντοπιστεί 
παράνομοι ξεναγοί που δεν εκδίδουν τιμολόγια για τις υπηρεσίες τους και αν προτίθεται να υιοθετήσει και να 
προωθήσει την εισήγηση του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.626, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του περί Παιδιών Νόμου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.627, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για υπερβόσκηση σε περιοχή του χωριού Κλήρου που βρίσκεται 
πλησίον του δρόμου προς το χωριό Φικάρδου. Όπως πληροφορήθηκα, η χλωρίδα, που συνιστά ένα 
οικοσύστημα με πλούσια βιοποικιλότητα στη συγκεκριμένη περιοχή, έχει υποστεί μεγάλη υποβάθμιση. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει, προκειμένου να σταματήσει η υπερβόσκηση στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και για τα 
μέτρα που προτίθεται να λάβει εναντίον των παρανομούντων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.628, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Στεγών Ευγηρίας ότι οι ιδιωτικές στέγες 
ευγηρίας υπόκεινται σε 18% φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ενώ οι ίδιες προσφερόμενες υπηρεσίες από τις 
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κοινοτικές και κρατικές  στέγες δεν υπόκεινται καθόλου σε χρέωση ΦΠΑ. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλοί 
ένοικοι να φεύγουν από τις ιδιωτικές στέγες ευγηρίας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να 
προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις ιδιωτικές στέγες. Παρακαλώ επίσης 
τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά της κρατικής χορηγίας που 
λαμβάνουν κρατικές και κοινοτικές στέγες.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.629, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει γίνει για το θαλάσσιο πάρκο στη θαλάσσια περιοχή Αγίας 
Νάπας-Παραλιμνίου τονίστηκαν οι επιπτώσεις που θα έχει η δημιουργία προστατευτικού πάρκου στην 
αλιευτική δραστηριότητα, εφόσον ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών ψαράδων δε θα είναι πλέον σε θέση 
να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους, ενώ παράλληλα η παραδοσιακή δραστηριότητα ψαρέματος στην 
περιοχή θα επηρεαστεί εξολοθρευτικά. 

 Για το λόγο αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
αν το Τμήμα Αλιείας θα ετοιμάσει ειδικό σχέδιο εθελοντικής εξόδου για τους ψαράδες της περιοχής από το εν 
λόγω επάγγελμα, χωρίς να σχετίζεται όμως με το ευρύτερο και γενικότερο σχέδιο απόσυρσης σκαφών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.630, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, μετά 
την εξαίρεση των τοπικών αρχών από την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας, η μονάδα ΧΥΤΥ της 
Κόσης έχει μετακυλίσει το ποσό αλλού, ως διοικητικό έξοδο, καταστρατηγώντας έτσι τη συμφωνία.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.631, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα 

 «Υπάρχουν πληροφορίες ότι λόγω της οικονομικής κρίσης το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Ευρύχου 
υποβαθμίζεται, με στόχο την αναστολή της λειτουργίας του. 

 Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για το πιο πάνω θέμα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.632, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι είναι οι 
λήπτες σύνταξης χηρείας σε αριθμούς (δηλαδή πόσες γυναίκες, πόσοι άντρες και το σύνολο αυτών). Πόσοι 
από τους λήπτες είναι χήρες/χήροι δημόσιων υπαλλήλων και πόσοι ιδιωτικών υπαλλήλων; Παρακαλώ επίσης, 
αν είναι δυνατό, να μας αποσταλούν στοιχεία για τις ηλικίες των ληπτών σύνταξης χηρείας, καθώς και για τη 
χρονική διάρκεια που λαμβάνουν τη σύνταξη αυτή.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013 του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 
23.06.010.01.533, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 

κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 1
ης

 Μαρτίου 2012 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Η επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας θα αποτελείται από τα ακόλουθα: 

1. Δύο υπόγεια εμβαδού 2200 τετραγωνικών μέτρων έκαστο. 

2. Ένα ημιυπόγειο εμβαδού 2200 τετραγωνικών μέτρων. 

3. Ισόγειο εμβαδού 3100 τετραγωνικών μέτρων. 

4. Πρώτο Όροφο εμβαδού 2500 τετραγωνικών μέτρων. 

5. Δεύτερο όροφο εμβαδού 2500 τετραγωνικών μέτρων (που θα είναι μόνο κέλυφος για μελλοντικές 
ανάγκες). 

6. Τρίτο όροφο εμβαδού 2500 τετραγωνικών μέτρων. 

7. Τέταρτο όροφο αποκλειστικά για τις ανάγκες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
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8. Πρόβλεψη για μελλοντική ανέγερση τεσσάρων επιπρόσθετων ορόφων για κάλυψη μακροπρόθεσμων 
μελλοντικών αναγκών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.01.1029, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 4.7.2012 και σας αποστέλλω κατάλογο των 
πολεοδομικών αδειών που χορηγήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως την περίοδο 2011-2012 για 
την ανέγερση ή τροποποίηση πρατηρίων πετρελαιοειδών (Παράρτημα Α). Συνολικά στην Επαρχία Λευκωσίας 
χορηγήθηκαν 4 πολεοδομικές άδειες για την ανέγερση νέων πρατηρίων, 13 άδειες για προσθήκες/μετατροπές 
σε υφιστάμενα πρατήρια και 1 άδεια για ανακατασκευή πρατηρίου. Στην Επαρχία Λεμεσού χορηγήθηκαν 3 
πολεοδομικές άδειες για την ανέγερση νέων πρατηρίων, 1 άδεια για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο 
πρατήριο και 1 άδεια για ανακατασκευή πρατηρίου. Στην Επαρχία Λάρνακας χορηγήθηκαν 5 πολεοδομικές 
άδειες για την ανέγερση νέων πρατηρίων και 1 άδεια για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο πρατήριο. Στην 
Επαρχία Πάφου χορηγήθηκαν 5 πολεοδομικές άδειες για την ανέγερση νέων πρατηρίων και 3 άδειες για 
προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενα πρατήρια. Στην Επαρχία Αμμοχώστου χορηγήθηκαν 8 πολεοδομικές 
άδειες για την ανέγερση νέων πρατηρίων, 1 άδεια για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο πρατήριο και 1 
έγκριση τροποποιημένων σχεδίων. 

2.  Ο Δήμος Λευκωσίας έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών ότι στη διοικητική περιοχή του 
λειτουργούν 36 πρατήρια πετρελαιοειδών. Κατά την πιο πάνω περίοδο δεν χορηγήθηκε οποιαδήποτε 
πολεοδομική άδεια για ανέγερση νέων πρατηρίων, παρά μόνο πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες για 
προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενα πρατήρια, στα πλαίσια της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 
Δήμο για χορήγηση πιστοποιητικών έγκρισης με βάση τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
Νόμου σε υφιστάμενες αναπτύξεις. 

3. Ο Δήμος Λεμεσού επίσης έχει ενημερώσει το Υπουργείο ότι κατά την περίοδο 2011-2012 δε χορήγησε 
οποιαδήποτε πολεοδομική άδεια για ανέγερση νέων πρατηρίων. 

4. Ο Δήμος Λάρνακας έχει διαβιβάσει στο Υπουργείο Εσωτερικών κατάλογο των πρατηρίων 
πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στη διοικητική του περιοχή, στον οποίο περιλαμβάνονται 
πληροφορίες για άδειες και τα πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν για το κάθε πρατήριο (Παράρτημα Β). 

5. Ο Δήμος Πάφου έχει ενημερώσει το Υπουργείο ότι κατά την περίοδο 2011-2012 χορηγήθηκε μια 
πολεοδομική άδεια για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντηρίου αυτοκινήτων, στο τεμάχιο με 
αρ. 130, Φ/Σχ:51/110403, στην Κ. Πάφο (Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού). Η άδεια εκδόθηκε στις 21.11.2011, 
ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση της σχετικής άδειας οικοδομής.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013 του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 
23.06.010.02.136, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. 

Νίκου Νικολαΐδη 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Το Υπουργείο Υγείας προχωρεί με την ολοκλήρωση δύο αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου 
αναφορικά με την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, με σκοπό την αναβάθμιση της επείγουσας 
προνοσοκομειακής φροντίδας. 

3. Η αναδιοργάνωση επικεντρώνεται κυρίως στη στελέχωση των ασθενοφόρων με εξειδικευμένο 
προσωπικό, τη δημιουργία νέων σταθμών και την αναβάθμιση του στόλου ασθενοφόρων. 

4. Η πρώτη φάση, που απορρέει από σχετική μελέτη, για δημιουργία τεσσάρων νέων σταθμών 
Ασθενοφόρου (Πέγεια, Ορόκλινη, Κλήρου και Κέντρο Πόλης Λεμεσού) που θα λειτουργούν πάνω σε 24ωρη 
βάση θα ολοκληρωθεί με την έγκριση αποπαγοποίησης των 24 θέσεων «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» 
από τη Βουλή και την πρόσληψη των Διασωστών. 

5. Σημειώνεται επιπρόσθετα, ότι με βάση την ίδια μελέτη, το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει σε δεύτερη 
φάση, περαιτέρω επέκταση των υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας με λειτουργία ακόμα 
δύο σταθμών, ενός στην περιοχή Τριμίκλινης (που θα καλύπτει και την περιοχή Μονιάτη) και ενός στον 
Αστρομερίτη. 

6. Τα επείγοντα περιστατικά που συμβαίνουν στην περιοχή του Μονιάτη καλύπτονται σήμερα από 
ασθενοφόρο του Νοσοκομείου Κυπερούντας ή του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, ανάλογα με την τοποθεσία 
που συμβαίνουν.» 
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Απάντηση ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.253, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. 

Φειδία Σαρίκα 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.253 και ημερομηνία 02 Νοεμβρίου 2012, που 
υποβλήθηκε από το Βουλευτή Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα, σε σχέση με το διαχωρισμό οικοπέδων για οικογένειες 
με χαμηλά εισοδήματα στην κοινότητα Κουκλιών, και έχω οδηγίες από τον Υπουργό Εσωτερικών να σας 
πληροφορήσω πως στην κοινότητα Κουκλιών προωθείται ο διαχωρισμός 76 οικοπέδων για Αυτοστέγαση 
Εκτοπισθέντων και 28 οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε τμήμα του κρατικού τεμαχίου με 
αρ. 102, Φ/Σχ. 51/56 και 52/49 στα Κούκλια, το οποίο αποφασίσθηκε να διατεθεί για τον πιο πάνω σκοπό. 

2. Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, έπειτα από διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για τη μελέτη του 
διαχωρισμού των οικοπέδων, αφού αξιολόγησε τις προσφορές που υποβλήθηκαν έχει αναθέσει σε ιδιώτη 
Μελετητή την προσφορά για παροχή υπηρεσιών για το διαχωρισμό οικοπέδων αυτοστέγασης εκτοπισθέντων 
στην Κοινότητα Κουκλιών με το συμβόλαιο με αρ. 64/2012. 

3. Οι μελέτες διαχωρισμού των εν λόγω οικοπέδων καθώς και τα κατασκευαστικά σχέδια, αναμένεται να 
ολοκληρωθούν περί τα τέλη Ιουνίου 2013.» 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.277, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.277 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. 
Γιώργο Περδίκη και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας με ημερομηνία 17.01.2013 
και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α)  Το εργοστάσιο Prometheus Asphalt χωροθετείται εντός Βιομηχανικής Ζώνης Β2 Κατηγορίας Α΄, στο 
Τσέρι. Για την ανάπτυξη χορηγήθηκε στο παρελθόν η άδεια οικοδομής με αρ. Β665/83 και η 
πολεοδομική άδεια με αρ. ΛΕΥ/0710/1991, ημ. 13.05.1991 για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενο 
εργοστάσιο επεξεργασίας ασφάλτου της Εταιρείας Cybarco Ltd. Σύμφωνα με το Δήμο Τσερίου για την 
ανάπτυξη δεν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό έγκρισης. 

(β)  Το εργοστάσιο Madcom Nemesis Asphalt εμπίπτει σε τεμάχιο το οποίο εφάπτεται της Βιομηχανικής 
Ζώνης Β2 Κατηγορίας Α΄, στο Τσέρι. Σύμφωνα με το Δήμο Τσερίου, η ανάπτυξη καλύπτεται με άδεια 
οικοδομής, ενώ γι’ αυτήν δεν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό έγκρισης. 

(γ)  Για το εργοστάσιο lasonas Asphalt, που εμπίπτει στη διοικητική περιοχή του Δήμου Ιδαλίου, χορηγήθηκε 
στις 26.05.1978 η άδεια οικοδομής με αρ. 12606. Οι ιδιοκτήτες υπέβαλαν αργότερα και την αίτηση με αρ. 
ΛΕΥ/2059/1993 για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης 
Πολιτικής για επέκταση υφιστάμενου εργοστασίου, η οποία απορρίφθηκε στις 13.02.1996. Σύμφωνα με 
το Δήμο Ιδαλίου για την ανάπτυξη δεν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό έγκρισης. 

 Για το θέμα της εκπομπής αερίων, το οποίο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Εσωτερικών, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου 
Μητσόπουλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.304, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη 

«Παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω της Hellas Sat 

 Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

1. Το 2009 αποφασίστηκε η παροχή δωρεάν δορυφορικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 153 κοινότητες, 
που τότε δεν διέθεταν καθόλου ευρυζωνική πρόσβαση. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρθηκε από 
την εταιρεία Hellas Sat Consortium Ltd στα πλαίσια αξιοποίησης των αντιπαροχών που προνοούνταν 
στη Συμφωνία, που υπογράφηκε στις 23.12.2008 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας. 

2. Στις κοινότητες αυτές (μόνο 105 από τις 153 κοινότητες αποδέχτηκαν την υπηρεσία) εγκαταστάθηκε ο 
απαραίτητος εξοπλισμός, έτσι ώστε να παρέχεται πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου. Η 
εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009 και ολοκληρώθηκε αρχές 
του 2011. Με την παρεχόμενη υπηρεσία εξασφαλίστηκε ικανοποιητική δορυφορική σύνδεση 1 Mbps ανά 
5 δυνητικούς χρήστες (επισκέπτες ή κάτοικους της κοινότητας). 

3. Από τις αρχές του 2012, η Cyta επέκτεινε το ευρυζωνικό της δίκτυο και πλέον καλύπτει όλες τις 
κοινότητες της Κύπρου. Παράλληλα, τον τελευταίο χρόνο, αρκετές Υπηρεσίες του Κράτους, όπως η 
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Αστυνομία, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και η Εθνική Φρουρά, υπέβαλαν 
συγκεκριμένες προτάσεις για αξιοποίηση των εναπομεινασών υπηρεσιών αντιπαροχής της Hellas Sat. 

4. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (THE) και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
αποφάσισαν να διακόψουν την επιχορήγηση της εν λόγω δορυφορικής σύνδεσης από τον Οκτώβριο του 
2013. Οι κοινότητες ενημερώθηκαν για την απόφαση αυτή με επιστολή του THE με ημερομηνία 
29.3.2013. Οι κοινότητες έχουν την επιλογή να διατηρήσουν τον εξοπλισμό της Hellas Sat και με δικά 
τους έξοδα είτε να συνεχίσουν να έχουν την υφιστάμενη δορυφορική σύνδεση με τέλος χρέωσης €45 
περίπου το μήνα ανά σύνδεση για υπηρεσία 1 Mbps/128kbps, είτε να αγοράσουν επίγεια σύνδεση στο 
διαδίκτυο από τηλεπικοινωνιακό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην κοινότητα τους. 

5. Οι κοινότητες θα πρέπει να ενημερώσουν το THE μέχρι τις 15.5.2013 εάν επιθυμούν να διατηρήσουν 
τον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός που βρίσκεται σε κοινότητες, οι οποίες δεν επιθυμούν να τον κρατήσουν, 
θα μετακινηθεί σε άλλες κοινότητες ή θα χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Για το σκοπό αυτό το 
THE έχει συστήσει ειδική επιτροπή, η οποία θα εξετάσει το θέμα και θα κάνει εισηγήσεις για την 
καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού, που δεν θα επιθυμούν να διατηρήσουν οι κοινότητες. 

6. Τέλος, σημειώνεται ότι από στοιχεία που διατηρεί η Hellas Sat προκύπτει ότι 238 τερματικά, που 
βρίσκονται εγκατεστημένα στις εν λόγω κοινότητες, έδειξαν κατά τους τελευταίους τρεις μήνες μηδενική 
κίνηση δεδομένων. Ως εκ τούτου, συμπεραίνεται ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός σε ορισμένες 
περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται καθόλου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Γεώργιου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.388, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων 
με αρ. Ερ. 23.06.010.02.388 και ημερομηνία 15.01.2013 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σε συνέχεια της 
επιστολής του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με αρ. Φακ. 2.10.15 και 5.22.03 και 
ημερομηνία 11.02.2013 για το ίδιο θέμα (επισυνάπτεται αντίγραφο για εύκολη αναφορά), σας πληροφορώ τα 
ακόλουθα: 

1. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ετοίμασε νομοσχέδιο με τίτλο «O περί της 
Λειτουργίας Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος του 2011» με το οποίο η Υπηρεσία Ενέργειας του 
Υπουργείου αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της ρύθμισης της λειτουργίας των πρατηρίων πετρελαιοειδών 
και την έκδοση άδειας λειτουργίας, η οποία σήμερα, εκδίδεται από τις Οικοδομικές Αρχές, με βάση τους 
περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμους του 1968 έως το 1999. Παρόλο που το νομοσχέδιο 
έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου, για να είναι δυνατή η υιοθέτηση και εφαρμογή του, θα πρέπει ταυτόχρονα 
να καταργηθούν οι πρόνοιες των εν ισχύει περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμων του 1968 
έως το 1999 που ρυθμίζουν, σήμερα, την αδειοδότηση της λειτουργίας των πρατηρίων πετρελαιοειδών, 
με σχετικό τροποποιητικό νόμο. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο αναμένεται να ετοιμαστεί από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι ήδη ενήμερο. 

2. Αναφορικά με το προσχέδιο Κανονισμών για τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των πρατηρίων 
για την προστασία των νερών και του εδάφους που ετοίμασε το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υπουργείο 
απέστειλε τις απόψεις του με επιστολή με αρ. Φακ. 8.4.13.1/7 και ημερομηνία 28.02.2013, αντίγραφο 
της οποίας επισυνάπτεται για ενημέρωση σας. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, με 
την υπό αναφορά επιστολή, δηλώνει ότι μπορεί να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο με τίτλο «O περί της 
Λειτουργίας Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος του 2011», τις κατάλληλες πρόνοιες που θα συμβάλουν 
στην προστασία των νερών και του εδάφους από τυχόν διαρροή πετρελαιοειδών από πρατήρια, 
νοουμένου ότι αυτό συμφωνηθεί με το Τμήμα Περιβάλλοντος.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.420, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση που υπέβαλε ο Βουλευτής Αμμοχώστου κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης με αρ. 
23.06.010.02.420, η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας ημερ. 11.2.2013 και 
σας πληροφορώ τα ακόλουθα όσον αφορά την καθυστέρηση παραχώρησης των εννέα διαθέσιμων οικοπέδων 
στον Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων ΑΗΚ Δεκέλειας: 

(α)  Μετά από αίτημα της Τοπικής Επιτροπής Προσφύγων, αποφασίστηκε ο διαχωρισμός 9 νέων οικοπέδων 
σε διαθέσιμο χώρο του υφιστάμενου Οικισμού Αυτοστέγασης ΑΗΚ Δεκέλειας και συγκεκριμένα σε 
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ενδιάμεσους ανοικτούς χώρους, που κατέστησαν διαθέσιμοι μετά την μετακίνηση των εναέριων 
γραμμών της ΑΗΚ. 

(β)  Η καθυστέρηση παραχώρησης των πιο πάνω οικοπέδων οφείλεται στις προσπάθειες του Αν. Επάρχου 
Λάρνακας για να εντοπιστούν οι παρεμβαίνοντες και να αρθούν οι παρανομίες, οι οποίες αφορούν 
περιφράξεις με υποστατικά για κοτόπουλα κλπ που επηρεάζουν 3 οικόπεδα, ενώ σε 2 οικόπεδα 
επεμβαίνει οικία. 

(γ)  Αναφέρεται ότι πρόσφατα, εντοπίστηκαν οι παρανομούντες και ειδοποιήθηκαν γραπτώς να άρουν τις 
επεμβάσεις στα εν λόγω οικόπεδα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.458, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Σε συνέχεια επιστολών σας με αρ. αναφοράς Ερ. 23.06.010.02.458 και ημερομηνίες 21 Φεβρουαρίου 
και 29 Απριλίου 2013, αναφορικά με παρενόχληση πτήσεων της Emirates από τουρκικά μαχητικά στις 28 
Ιανουαρίου 2013 σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

1. Το συγκεκριμένο περιστατικό καταγγέλθηκε στον ΟΗΕ σε Λευκωσία και Νέα Υόρκη στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στις Ομάδες Διεύρυνσης (επίπεδο πρωτευουσών και Βρυξελλών), το EUROCONTROL 
και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). 

2. Υπενθυμίζεται συναφώς θέση Ευρ. Επιτροπής όπως εκφράστηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Σύνδεσης 
EE-Τουρκίας (Απρίλιος 2013), σύμφωνα με την οποία η EE επαναλαμβάνει την άμεση ανάγκη για 
επίλυση των σοβαρών προβλημάτων ασφάλειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που 
προκύπτουν από την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των Κέντρων Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Τουρκίας και καλεί την Τουρκία να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονται με σκοπό 
την άμεση επίλυσή τους. 

3. Σημειώνεται επίσης ότι ο Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) διαβεβαιώνει σταθερά ότι το θέμα 
των παράνομων πτήσεων στρατιωτικών αεροσκαφών στο FIR Λευκωσίας και οι ανησυχίες του 
οργανισμού έχουν εγερθεί προς την τουρκική πλευρά.» 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.485, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.485 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Αμμοχώστου 
κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας ημερομηνίας 11.3.2013 
και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Καντού με επιστολή του ημερομηνίας 3.1.2013 
ζήτησε την εκμίσθωση Τ/Κ χώρου που είναι παραχωρημένος στη Σχολική Εφορεία Καντού, καθώς και άλλων 
παρακείμενων τεμαχίων για χρήση τους ως Κοινοτικό Πάρκο. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Καντού 
ενημερώθηκε από την Αν. Έπαρχο Λεμεσού ότι για να εξετασθεί το αίτημά του, θα πρέπει να εξασφαλίσει τη 
γραπτή συγκατάθεση της Σχολικής Εφορείας, την οποία και προσκόμισε στις 12.4.2013. Ως εκ τούτου, το 
αίτημά του θα εξετασθεί στην επόμενη συνεδρία της Ειδικής Επιτροπής για την παραχώρηση Τ/Κ υποστατικών 
και κενών χώρων για επαγγελματικούς σκοπούς στην Επαρχία Λεμεσού. Τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας 
θα διαβιβαστούν εν συνεχεία στον Υπουργό Εσωτερικών ως Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών για μελέτη και ανάλογη 
απόφαση.» 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.512, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. 

Αντρέα Φακοντή 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.512 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Πάφου κ. 
Αντρέα Φακοντή και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας με ημερομηνία 27/3/2013 και 
επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α)  Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων και Ταμείων Αλληλεγγύης προέβη, σύμφωνα με την 
νενομισμένη διαδικασία, σε υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για την εξασφάλιση της 
απαιτούμενης χρηματοδότησης για τα έργα που έχουν εγκριθεί για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013, μεταξύ των οποίων είναι και το έργο κατασκευής πολυδύναμου κέντρου στην 
κοινότητα Μεσόγης. 

(β)  Λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει εγκρίνει μέχρι 
σήμερα το πιο πάνω αίτημα. 
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(γ)  Η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για το έργο κατασκευής πολυδύναμου κέντρου στην κοινότητα 
Μεσόγης θα προωθηθεί από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου όταν και εφόσον εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητες πιστώσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου 
Μητσόπουλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.513, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Για την υλοποίηση του κυκλικού κόμβου στην συμβολή της Λεωφόρου Μεσόγης με την οδό Πανίκου 
Χατζηπαναγή, για τον οποίο ετοιμάστηκε παλαιότερα από το Τμήμα Δημοσίων Έργων σχετική μελέτη-
οριζοντογραφία, η εκτίμηση δαπάνης ανέρχεται στις €190.000 περίπου. 

3. Λόγω των περιορισμών στις σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Τμήματος Δημοσίων 
Έργων για το έτος 2012 και το 2013, που προέκυψαν από τις πολύ δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, το 
έργο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί εντός του 2013. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προγραμματίσει την 
υλοποίηση του κόμβου εντός του 2014 ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2014 και 
νοουμένου ότι το σχετικό ποσό θα αποδεσμευτεί από το Υπουργείο Οικονομικών.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωρούμε με το Κεφάλαιο Τέταρτο: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Θα αρχίσουμε σήμερα τη 
συζήτηση του θέματος που τιτλοφορείται «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 από τους 
Οικολόγους Περιβαλλοντιστές, τον οποίο και καλώ εις το βήμα, για να εισάξει το θέμα. 

 Υπάρχει σχετικός κατάλογος ομιλητών που θα ακολουθήσουν. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Να αφήσουμε λλίον χρόνον, κύριε Πρόεδρε, να αποχωρήσουν οι βιαστικοί! 

 Λοιπόν...  Κυρία Χαραλαμπίδου, παρακαλώ. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Παρακαλώ, ησυχία! 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Ε, σας είπα, κύριε Πρόεδρε, άστε λίγο χρόνο, να αποχωρήσουν οι βιαστικοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, ησυχία!  Καθίστε, παρακαλώ! 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Το θέμα που έχω ζητήσει να συζητηθεί στο Τέταρτο Κεφάλαιο της σημερινής ολομέλειας είναι ένα θέμα 
που απασχολεί τους πολίτες και τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο.  Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί έχουν 
δυστυχώς εισβάλει σιγά σιγά στη διατροφική μας αλυσίδα εδώ και δεκαετίες, παρά τον κίνδυνο που αποτελούν 
τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη.  Παρακολουθούμε με μεγάλη 
ανησυχία την εξάπλωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών εδώ και χρόνια και κρούουμε τον κώδωνα 
του κινδύνου.  Ίσως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα να είναι η 
καταπολέμηση των επιπτώσεων των μεταλλαγμένων προϊόντων στον ανθρώπινο οργανισμό και στη φύση. 

 Η γενετική μηχανική έχει σήμερα τη δυνατότητα να αφαιρεί μέρος του γενετικού κώδικα ενός οργανισμού 
και να το εισάγει στα κύτταρα ενός άλλου οργανισμού, δημιουργώντας έτσι ένα νέο, γενετικά τροποποιημένο 
οργανισμό με καινούργιες ιδιότητες, χωρίς αυτές να γίνονται αντιληπτές στην εξωτερική του εμφάνιση.  Δηλαδή, 
για παράδειγμα, οι επιστήμονες μπορούν να πάρουν γονίδια από ένα ψάρι και να τα βάλουν σε μια ντομάτα και 
να έχουμε έτσι ένα φρούτο που να φαίνεται ντομάτα, αλλά στην πραγματικότητα να περιέχει ουσίες που στη 
φύση υπάρχουν μόνο στα ψάρια.  Ειδικά όμως όσον αφορά στην Κύπρο, που αποτελεί ένα αυτοτελές, ενιαίο, 
απομονωμένο οικολογικό σύστημα, οι κίνδυνοι που διατρέχει ο πληθυσμός και το περιβάλλον μας από την 
τυχόν απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών είναι τρομακτικοί.  
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 Οι επιστήμονες, οι οικολόγοι και οι καταναλωτές ανησυχούν και διερωτώνται για τα ακόλουθα: 

 Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της διαρροής γενετικά τροποποιημένων γονιδίων στο περιβάλλον, λόγω 
μεταφοράς από τη γύρη και διασταύρωση των γενετικά τροποποιημένων φυτών με την άγρια βλάστηση 
ή με γειτονικές φυτείες; 

 Τι θα κάνουμε, όταν οι παραδοσιακές ποικιλίες εκλείψουν, μειωθεί η βιοποικιλότητα και τα 
οικοσυστήματα χάσουν την ισορροπία τους;  

 Πώς θα αντιμετωπίσει η ιατρική τη δημιουργία -εξαιτίας των δράσεων της γενετικής μηχανικής- 
βακτηρίων με αυξημένη αντοχή στα αντιβιοτικά; 

 Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη φύση και στον άνθρωπο από την εισαγωγή ξένων γονιδίων από 
οργανισμούς που ποτέ δεν αποτελούσαν μέρος της διατροφής του ανθρώπου; 

 Μια εισβολή τεχνικά αλλοιωμένων σπόρων αναμένεται να υπερισχύσει επί των τοπικών ποικιλιών 
σπόρων, τόσο των συμβατικών καλλιεργειών όσο και των ενδημικών ειδών της χλωρίδας μας, εξαφανίζοντας 
τους παραδοσιακούς σπόρους του τόπου.  Άμεση συνέπεια μιας τέτοιας εξέλιξης θα είναι η δηλητηρίαση της 
διατροφικής μας αλυσίδας τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.  Άμεσα, γιατί όλα τα κυπριακά αγροτικά προϊόντα που 
θα καταλήγουν στο πιάτο μας θα είναι γενετικά τροποποιημένα εν μέρει ή εξ ολοκλήρου και έμμεσα, γιατί η 
τροφή που θα παρέχεται στις κτηνοτροφικές μας παραγωγικές μονάδες πάλι θα έχει αλλοιωμένο γενετικό 
κώδικα.  

 Παράλληλα, η ελεύθερη καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή η επιμόλυνση των 
κυπριακών καλλιεργειών από γενετικά τροποποιημένους σπόρους που εισάγονται ως ζωοτροφή θα 
καταστρέψει τις όποιες δυνατότητες παραγωγής βιολογικών καλλιεργειών, στερώντας τον Κύπριο καταναλωτή 
από βιολογικά, οικολογικά δηλαδή, προϊόντα που θα έχουν παραχθεί τοπικά και έτσι μειώνονται οι πιθανότητες 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων που θα μπορούσαν να συναγωνιστούν ισάξια στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω 
ποιοτικής ανωτερότητας.  

 Ως Οικολόγοι και ως καταναλωτές ζητούμε την ανακήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς, κυρίως γιατί η επιστήμη δε διαθέτει σήμερα μεθοδολογία και εργαλεία 
πρόβλεψης της συμπεριφοράς των γονιδίων που ενδεχομένως να διαφύγουν στη φύση, και κατά συνέπεια δεν 
έχει τρόπο παρακολούθησης και εκτίμησης αυτών των κινδύνων.  Πράγματι, η απελευθέρωση του γενετικού 
υλικού δεν είναι αναστρέψιμη και οι ανασυνδυασμοί του είναι απρόβλεπτοι μέσα στο χρόνο τόσο στο 
περιβάλλον όσο και μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό.  Πρόσφατες έρευνες, επίσης, έδειξαν ότι τα γονίδια 
διασκορπίζονται μέσω του αέρα ή των εντόμων και επιμολύνουν τις γειτονικές καλλιέργειες, με πολύ σοβαρές 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τον πληθυσμό των χρήσιμων εντόμων.  

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονίσουμε και τους κινδύνους στην υγεία από αλλεργίες που προκύπτουν 
από τα λεγόμενα “νέα τρόφιμα” και την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, λόγω της μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των ξένων γονιδίων στους τροποποιημένους οργανισμούς.  Το καθημερινό 
μενού των ανθρώπων θα προκύπτει από παράδοξους νέους συνδυασμούς μεταξύ γονιδίων διαφορετικών 
ειδών, τρώγοντας απευθείας γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή κρέας από ζώα που έχουν τραφεί με 
τροποποιημένες ζωοτροφές.  Έτσι μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτες συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό.  
Ουσιαστικά, δε θα ξέρουμε τι τρώμε!   

 Η αφορμή όμως της κατάθεσης του αιτήματός μου για συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της 
Βουλής των Αντιπροσώπων ήταν συγκεκριμένη εξέλιξη που προέκυψε πέρσι το Σεπτέμβριο και προκάλεσε 
διεθνές ενδιαφέρον.  Ακόμα και στην Κύπρο υπήρξε σάλος!  Επρόκειτο για μία έρευνα που πραγματοποίησε 
ένα πανεπιστήμιο στη Γαλλία, μια μυστική επιστημονική έρευνα και μελέτη, για τις επιδράσεις του 
μεταλλαγμένου καλαμποκιού της εταιρείας “Μονσάντο” και του φυτοφαρμάκου “Roundup” πάνω σε 
πειραματόζωα, πάνω σε ποντίκια.  Οι φωτογραφίες, αν θυμάστε, ήταν συνταρακτικές.  Οι αποκαλύψεις της 
έρευνας που είδαν το φως της δημοσιότητας προκάλεσαν παγκόσμιο συγκλονισμό και έχουν εγείρει πολλές 
ανησυχίες, εφόσον τα πειραματόζωα εμφάνισαν πολλαπλούς όγκους καρκίνου, πρόωρο θάνατο, ηπατικές και 
νεφρικές παθήσεις, ενώ τα θηλυκά πειραματόζωα εμφάνισαν όγκους του μαστού. 

 Εδώ και χρόνια η εταιρεία “Μονσάντο” στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παράγει γενετικά 
τροποποιημένο καλαμπόκι, το οποίο εμποτίζει με το φυτοφάρμακο      -επίσης δικής της παραγωγής- γνωστό 
ως “Roundup”.  Κατά διαστήματα έχουν γίνει πολλές απόπειρες ανά το παγκόσμιο για έρευνα των επιδράσεων 
των προϊόντων της “Μονσάντο” στην ανθρώπινη υγεία και στη φύση, ωστόσο οι υποστηρικτές της εταιρείας δεν 
άφηναν τις έρευνες να ολοκληρωθούν.  Γι’ αυτό και οι Γάλλοι επιστήμονες χρειάστηκε να κρατήσουν άκρα 
μυστικότητα. 

 Πρόσφατα, πρέπει να έχετε δει στη δημοσιότητα, έχει γίνει μια παγκόσμια κινητοποίηση το περασμένο 
Σάββατο, γιατί η εταιρεία “Μονσάντο” στην Αμερική κατάφερε να καταδικαστούν αγρότες που χρησιμοποίησαν 
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προϊόντα της και φαίνεται ότι αυτό προκάλεσε μια παγκόσμια κινητοποίηση.  Στην Κύπρο η κινητοποίηση ήταν 
πιο περιορισμένη, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα ακόμα. 

 Με αφορμή τις πληροφορίες αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας πέρσι, αναζωπυρώθηκε το 
παγκόσμιο κίνημα κατά των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και κατά των αγροτοπολυεθνικών που τα 
προωθούν με κάθε τρόπο, θεμιτό ή αθέμιτο.  Η παρέμβαση αυτών των κολοσσών έχει πάρει τεράστιες 
διαστάσεις, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν στρατηγικό στόχο της εξωτερικής τους πολιτικής την 
προώθηση των συμφερόντων των εταιρειών αυτών, γνωρίζοντας πολύ καλά πως όποιος ασκεί ουσιαστικό 
έλεγχο της παγκόσμιας αγοράς τροφίμων κυριαρχεί επί των υπολοίπων χωρών!  Πρόσφατες αποκαλύψεις της 
περιβόητης πλέον ιστοσελίδας “WikiLeaks” επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.  Οι πολίτες παγκόσμια θα 
συνεχίσουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της συγκεκριμένης εταιρείας και των άλλων 
αγροτοπολυεθνικών.    

 Καλέσαμε την κυβέρνηση να ερευνήσει με πλήρη υπευθυνότητα και σοβαρότητα το ενδεχόμενο να 
κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα.  Υπενθυμίζουμε ότι σχεδόν όλες οι 
ζωοτροφές που εισάγονται πλέον στην Κύπρο περιέχουν μεταλλαγμένο καλαμπόκι και σόγια.  Παράλληλα, 
ανησυχούμε για τα προϊόντα που εισάγονται μέσω των οδοφραγμάτων από τα κατεχόμενα, γιατί έχουμε 
πληροφορίες ότι ήδη καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες, προσθέτοντας στις ανησυχίες μας για 
τον ελλιπή έλεγχο των προϊόντων που διακινούνται μέσω του εμπορίου της Πράσινης Γραμμής.  Η κυβέρνηση 
πρέπει άμεσα να διερευνήσει το θέμα και να προστατεύσει τους Κύπριους πολίτες. 

 Τα προβλήματα όμως που σχετίζονται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι ακόμα περισσότερα.  Οι 
γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι γίνονται δέσμιοι στις μεγάλες πολυεθνικές, αφού αυτές ελέγχουν την παραγωγή και 
την πώληση/αγορά γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.  Τα έξοδα των γεωργών που καλλιεργούν γενετικά 
τροποποιημένους σπόρους αυξάνονται, καθότι πρέπει να πληρώνουν συγκεκριμένο ποσό στις πολυεθνικές, 
για να αποκτήσουν το δικαίωμα καλλιέργειας των σπόρων αυτών.  Οι πολυεθνικές παράγουν στείρους 
σπόρους, οι οποίοι δε φυτρώνουν την επόμενη χρονιά, για να εξαναγκάζουν τους γεωργούς να αγοράζουν 
κάθε χρόνο από αυτούς τους ακριβούς γενετικά τροποποιημένους σπόρους.  Πολλές γενετικές τροποποιήσεις 
είναι τέτοιας μορφής που αναγκάζουν τους γεωργούς να αγοράζουν συγκεκριμένα φυτοφάρμακα από την ίδια 
πολυεθνική εταιρεία που παράγει και τους τροποποιημένους σπόρους, δημιουργώντας μονοπωλιακές 
καταστάσεις και σχέσεις εξάρτησης μεταξύ γεωργών και εταιρειών.  Όπως έχω προαναφέρει, υπάρχουν 
κίνδυνοι επιμόλυνσης από τα γενετικά τροποποιημένα φυτά των γειτονικών καλλιεργειών και συγγενικών ειδών 
άγριας βλάστησης από τη γύρη, από τον άνεμο και από τα έντομα.  Σε περίπτωση επιμόλυνσης δεν υπάρχει η 
δυνατότητα επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση και η παραγωγή δε θα μπορεί να διατεθεί σε 
αγοραστές που θα απαιτούν πιστοποιητικό καθαρότητας.  Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων καταναλωτών δε 
θέλει τέτοια προϊόντα.  Ποιό θα είναι το μέλλον των εξαγωγών των δικών μας αγροτικών προϊόντων;  Οι 
πολυεθνικές εταιρείες προστατεύουν τους σπόρους τους με πατέντες και σε πολλές περιπτώσεις στις ΗΠΑ και 
τον Καναδά αγρότες προσήχθησαν στα δικαστήρια, όπου καταδικάστηκαν σε μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, 
γιατί είχαν την ατυχία να βρεθούν γενετικά τροποποιημένα φυτά στα κτήματά τους λόγω της επιμόλυνσης. 

 Η Κύπρος έχει ήδη δείξει ευαισθησία για αυτό το πολύ καυτό θέμα με την πρόσφατη σχετικά 
υπερψήφιση της πρότασης νόμου των Οικολόγων, που προνοεί ώστε τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα να 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια στις υπεραγορές και σε άλλους χώρους πώλησης τροφίμων και με σχετική 
πινακίδα σε περίοπτη θέση, μακριά από τα μη γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.  Θέλω όμως να υπενθυμίσω, 
για την ιστορία, το παρασκήνιο το οποίο ζήσαμε μέχρι αυτή η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση -που μας πήρε 
εφτά χρόνια- να υπερψηφιστεί σχετικά πρόσφατα, το 2011.  Είχα καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
σχετική πρόταση νόμου, η οποία, λίγο πριν να ψηφιστεί το 2004, αποσύρθηκε μετά από προσωπική 
παρέμβαση του ίδιου του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  Όταν ψηφίστηκε ο νόμος το 2007, το 
Ανώτατο Δικαστήριο οδήγησε το νόμο αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Και ήταν μετά από τον έλεγχο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που τελικά μπόρεσε αυτή η Βουλή να ψηφίσει το 2011 το σημαντικό αυτό νόμο.  Αυτή η 
νομοθεσία μας κατατάσσει ως τη μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει θεσμοθετήσει την ξεχωριστή 
τοποθέτηση των τροφίμων αυτών, των γενετικά τροποποιημένων, στα σημεία πώλησης.   

 Είναι καιρός να πάρουμε και μια άλλη θαρραλέα απόφαση και να σχεδιάσουμε το πρώτο παγκόσμια 
κρατικό σήμα που θα δηλώνει αν ένα ζωικό προϊόν έχει παραχθεί χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων 
ζωοτροφών!  Το σήμα αυτό θα χρησιμοποιείται στη συνέχεια στη συσκευασία των κυπριακών ζωικών 
προϊόντων που θα έχουν παραχθεί χωρίς τη χρήση μεταλλαγμένων, γιατί έτσι ο καταναλωτής θα γνωρίζει αν το 
κρέας, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που καταναλώνει δεν προέρχονται από γενετικά μεταλλαγμένες 
ζωοτροφές, γεγονός που θα αυξήσει, κατά την άποψή μας, και την εμπορική αξιοποίηση των κυπριακών 
ζωικών προϊόντων. 

 Ως άμεσο όμως μέτρο διαφύλαξης της υγείας των συμπολιτών μας και της βιοποικιλότητας του τόπου 
μας, το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών απαιτεί όπως η Κύπρος κηρυχθεί χώρα ελεύθερη από γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς!  Θέλουμε να γίνουμε το έβδομο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
θα απαγορεύσει την εισαγωγή και καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων σπόρων στην επικράτειά του.  
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Έχουμε ήδη καταθέσει σχετική πρόταση νόμου προς το σκοπό αυτό και ελπίζουμε σύντομα η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος να συζητήσει το σχετικό σχέδιο νόμου και να το οδηγήσει στην ολομέλεια της 
Βουλής.  Παράλληλα, πρέπει να απαγορευτεί η χρήση και η εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών 
και σπόρων και να προωθηθεί η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.  Πρέπει να προωθηθεί η καλλιέργεια 
κτηνοτροφικών φυτών κατάλληλων για παραγωγή ζωοτροφών, απαλλαγμένων από γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς, για να διαφυλάξουμε την αγνότητα της διατροφικής μας αλυσίδας.  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Πολλοί είναι απαισιόδοξοι, δεν πιστεύουν ότι οι καταναλωτές και οι πολίτες θα καταφέρουν να φράξουν 
το δρόμο στις πολυεθνικές.  Εμείς όμως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, στην Κύπρο και ανά το παγκόσμιο, 
για την προστασία της φύσης και της ανθρώπινης υγείας από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και 
από τα συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Περδίκη. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Χατζηγιάννης δεν είναι μαζί μας.   

 Ο κ. Τορναρίτης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ.   

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, με δεδομένο το γεγονός ότι ο εγγράψας το θέμα έχει παρουσιάσει το θέμα, επειδή ο κ. 
Χατζηγιάννης, ο οποίος θα εμιλούσε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
δεν είναι έτοιμος, αιτούμεθα αναβολή μίας εβδομάδας της συνέχισης των ομιλιών ή της παρουσίασης του 
συγκεκριμένου θέματος, αφού ήδη έχουμε ανταλλάξει απόψεις και με... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να προχωρήσουμε με τη συζήτηση και την επόμενη Πέμπτη θα δώσω το λόγο στον κ. Χατζηγιάννη να 
καταθέσει την άποψή του.   

 Ο κ. Αδάμος Αδάμου είναι ο επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. 

Α. ΑΔΑΜΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Κύριε Πρόεδρε, να κάμω ακόμα μια φορά την επισήμανση που έκαμα και την πρώτη φορά -προήδρευε 
ο κ. Φυττής- ότι κάτι πρέπει να γίνει με το Κεφάλαιο Δ΄.  Κάτι πρέπει να αλλάξουμε εδώ.  Δεν είναι σωστό αυτό 
που γίνεται, το έχουνε υποδείξει επανειλημμένα και οι άλλοι συνάδελφοι, γι’ αυτό εννά κάμω ακόμα μια φορά 
έκκληση στη διάσκεψη των προέδρων ή των εκπροσώπων των κομμάτων να συζητηθεί αυτό το θέμα, πώς 
μπορεί να γίνει πιο αποδοτική και παραγωγική αυτή η συζήτηση και να μην είναι ένας μονόλογος που ο 
καθένας βγαίνει στο βήμα και εκφράζει τες απόψεις της πολιτικής του ομάδας χωρίς περαιτέρω συζήτηση.  Και 
μάλιστα θα έλεγα και με την παρουσία της εκτελεστικής εξουσίας, προκειμένου να γίνεται και ένας διάλογος.  
Νομίζω θα ήταν πιο επωφελές για εκείνους που μας ακούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να μου επιτραπεί να πω τα εξής:  Πρώτον, ουδέν εμποδίζει να γίνει πιο ζωντανή η συζήτηση, δηλαδή να 
συνεχίζεται η συζήτηση επί ενός θέματος, αν αυτή είναι η βούληση του σώματος, για να γίνει πράγματι πιο 
ζωντανή.  Δεύτερον, το πολιτειακό μας σύστημα δεν επιτρέπει...  Την παρουσία υπουργών την επιτρέπει, αλλά 
το να γίνεται διάλογος ή να απαντούν σε ερωτήσεις υπουργοί, αυτό γίνεται μόνο στα κοινοβουλευτικά 
συστήματα, άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει σχετική τροποποίηση του συντάγματος, η οποία, κατά τη γνώμη 
μου, δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί θα υπάρξει αλλαγή του πολιτεύματος.  Στην Κύπρο έχουμε προεδρική 
δημοκρατία.   

Α. ΑΔΑΜΟΥ: 

 Ε, να γίνεται τουλάχιστον συζήτηση με τους συναδέλφους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!   
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Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Πολύ ευχαρίστως, να ξεκινήσουμε! 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Αδάμου, παρακαλώ. 

Α. ΑΔΑΜΟΥ: 

 Λοιπόν, θα ξεκινήσω τη σημερινή ομιλία μου...  Προηγήθηκε ο κ. Περδίκης και είπε αρκετά απ’ αυτά που 
θα ήθελα να πω, αλλά θα επεκταθώ λίγο περισσότερο.  Να με συγχωρέσετε που θα σας πάρω λίγο 
περισσότερο χρόνο.   

 Είναι σε όλους γνωστό πως η επέμβαση του ανθρώπου στα αγαθά της φύσης έχει δημιουργήσει 
λαχανικά ογκώδη, φρούτα ανούσια, όσπρια άγευστα και φθαρτά χωρίς θρεπτικές ουσίες.  Το φαινόμενο των 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή άλλως μεταλλαγμένων έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις στις μέρες 
μας.  Αναντίλεκτα, η αίσθηση φόβου, ανησυχίας και ανασφάλειας από τον κόσμο προκύπτει αβίαστα από την 
αύξηση των τεχνητών παρεμβάσεων στη φυσική κατάσταση οποιουδήποτε οργανισμού φυτικού ή και ζωικού. 

 Τα αρνητικά αποτελέσματα και οι κίνδυνοι που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν τόσο στο άτομο που 
καταναλώνει όσο και στο ίδιο το προϊόν είναι ανυπολόγιστοι, πόσω μάλλον ο αντίκτυπος στην ίδια τη φύση.  
Δυστυχώς, η δημιουργία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών αποτελεί πρόβλημα και πραγματικότητα της 
σύγχρονης εποχής την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να περιορίσουμε στο βαθμό που μπορούμε. 

 Αρχικά, η δημιουργία των γενετικά τροποποιημένων προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας για τη 
βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες αναπτύσσεται μια τροφή, όπως είναι η ποιότητα, η χρονική αντοχή, η 
γεύση, η αύξηση θρεπτικών ουσιών, καθώς και η ποσότητα παραγωγής.  Κάποια από τα πλέον γνωστά είδη 
τροφών που υφίστανται μετάλλαξη και γενετική τροποποίηση είναι ο καφές, η σόγια, το καλαμπόκι, τα φιστίκια, 
τα λαχανικά.  

 Πάρα το γεγονός ότι η επιστημονική γνώση και έρευνα γύρω από τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί 
να επιφέρουν οι γενετικά τροποποιημένοι είναι περιορισμένη, οι επιστημονικοί μελετητές δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση σε φαινόμενα όπως αύξηση αλλεργιών, τοξικά φαινόμενα, αύξηση ανθεκτικότητας ιών στα αντιβιοτικά -
τα έχει αναφέρει προηγουμένως ο κ. Περδίκης- αλλά και στη δημιουργία κακοηθειών και ειδών καρκίνου. 

 Επομένως, η τεχνητή παρέμβαση για εξασφάλιση των πιο πάνω προλεχθεισών βέλτιστων συνθηκών 
για τις τροφές επιφέρει και αρκετά, άλλοτε γνωστά και άλλοτε άγνωστα, αρνητικά τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
έρευνας και επιστημονικής μελέτης.  Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, αβίαστα δημιουργείται 
προβληματισμός και ανησυχία στην κοινή γνώμη γύρω από τους γενετικά τροποποιημένους ή μεταλλαγμένους 
οργανισμούς. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι η πραγματική αιτία της επιβολής των γενετικά 
τροποποιημένων ή μεταλλαγμένων έγκειται στην προσπάθεια ελέγχου της παραγωγής και διακίνησης 
τροφίμων από μια χούφτα πολυεθνικών εταιρειών που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να 
απομυζούν τον παγκόσμιο πλούτο.  Οι πολυεθνικές εταιρείες, κυρίως αμερικανικές, που χρηματοδότησαν τη 
δημιουργία των μεταλλαγμένων, στην προσπάθειά τους για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη εκμετάλλευσή 
τους, παρέκαμψαν τα ενδελεχή πειράματα για την ασφάλειά τους τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για 
την υγεία των ανθρώπων, καθιστώντας τον πλανήτη και την ανθρωπότητα ένα απέραντο πειραματικό πεδίο.   

 Εμείς στην ιατρική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν πρόκειται να κάνουμε μία μελέτη, καταθέτουμε 
την εισήγησή μας στην Επιτροπή Δεοντολογίας και στην Επιτροπή Βιοηθικής, προκειμένου να πάρουμε άδεια, 
για να εφαρμόσουμε αυτή τη μελέτη.  Στην προκειμένη περίπτωση, από πού πήραν άδεια;  Έχουν καταντήσει, 
καταστήσει μάλλον, το μεγαλύτερο...  Έχουν καταντήσει να είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο βιολογικό πείραμα 
στους ανθρώπους.  Χωρίς άδεια από κανέναν! 

 Ταυτόχρονα, φρόντισαν με τις οικονομικές διασυνδέσεις τους με τις εκάστοτε αμερικανικές ή και άλλες 
κυβερνήσεις να επιτύχουν ευνοϊκούς όρους για τα μεταλλαγμένα, όπως δικαιώματα πατέντας, αλλά και να 
καταστεί η προώθηση των γενετικά τροποποιημένων πρωταρχικός άξονας στην αμερικανική εξωτερική 
εμπορική πολιτική.  Έκτοτε, η Αμερική προσπαθεί να επιβάλει τα μεταλλαγμένα ανά το παγκόσμιο με θεμιτά 
και αθέμιτα μέσα και είναι γνωστές και οι πιέσεις που δέχονται όχι μόνο οι οικονομικά εξαρτώμενες χώρες, 
αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, που καταγγέλθηκε από Αμερική, Καναδά και Αργεντινή για το πενταετές 
εμπάργκο που καθιέρωσε για τους γενετικά τροποποιημένους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.  Ήμουν 
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τότε ευρωβουλευτής και βίωσα στο ίδιο μου το πετσί τες πιέσεις αυτές που ασκούσαν οι Αμερικανοί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή και η χρήση των γενετικά τροποποιημένων. 

 Ως αποτέλεσμα, έχουν πάρει άδεια απελευθέρωσής τους στη φύση σαν να είναι ταυτόσημα με τα 
φυσικά αντίστοιχά τους χωρίς ενδελεχή πειράματα για την ασφάλειά τους.  Για χρόνια αντέκρουαν τις 
σώφρονες φωνές για τους κινδύνους που εγκυμονούσε η ελευθέρωση των γενετικά τροποποιημένων στη φύση 
και η προσθήκη τους και στη διατροφή των ανθρώπων και ως ζωοτροφών με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν 
πειράματα που να αποδεικνύουν τη βλαπτικότητά τους.  

 Θα σας παραθέσω και εδώ μερικά παραδείγματα και υπάρχουν και ορισμένα τρομακτικά παραδείγματα 
που δε θέλω να τα αναφέρω, γιατί δεν προήλθαν από τις δικές μου πηγές και έτσι πρέπει να τα διασταυρώσω, 
για να είμαι βέβαιος, όπως, παραδείγματος χάρη, το γιατί μειώνονται οι μέλισσες.  Όπως, πάλι παραδείγματος 
χάρη, το γιατί πεθαίνουν αγελάδες, όταν διατρέφονται με γενετικά τροποποιημένους.  Αυτά είναι δύο 
παραδείγματα που θα σας αναφέρω και υπάρχουν περισσότερα και μάλιστα ορισμένα προέρχονται από 
Κυπρίους, όπως είναι ο Δρ Μιχαήλ Αντωνίου, ο οποίος εργάζεται στο Kings College of London School of 
Medicine και χρησιμοποιεί τη γενετική τροποποίηση για ιατρική εφαρμογή, αλλά προειδοποιεί για τη χρήση της 
στη δημιουργία φυτών για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων.  Ο Δρ Αντωνίου δηλώνει ότι οι γενετικά 
τροποποιημένοι προωθούνται στη βάση φιλόδοξων προδιαγραφών.  Οι δημιουργοί τους λένε ότι είναι 
ασφαλείς για διατροφή, ευεργετικοί για το περιβάλλον, αυξάνουν την παραγωγή, μειώνουν τη χρήση 
φυτοφαρμάκων και ότι θα συμβάλουν στην εξάλειψη της πείνας στον πλανήτη. 

 Ένας δεύτερος γενετιστής, ο τεχνολόγος John Fagan, προσθέτει τα εξής: «Η γενετική τροποποίηση των 
φυτών, όπως εφαρμόζεται σήμερα, είναι μια άγαρμπη, ανακριβής και παλιομοδίτικη τεχνολογία.  Μπορεί να 
προκαλέσει απρόβλεπτες τοξικές ή αλλεργιογόνες ουσίες στα τρόφιμα και να επηρεάσει αρνητικά τη διαιτητική 
τους αξία.  Σύγχρονες ανακαλύψεις καταδεικνύουν ότι υπάρχουν καλύτεροι τρόποι χρήσης των γνώσεών μας 
στη γενετική για βελτίωση των ειδών διατροφής χωρίς τη χρήση της γενετικής τροποποίησης.  Αυτά τα 
ευρήματα θεμελιακά αμφισβητούν την αναγκαιότητα και την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων, αλλά οι 
βιοτεχνολογίες χρησιμοποιούν την επιρροή τους, για να αποτρέψουν ανεξάρτητες έρευνες και πολυδάπανη 
προπαγάνδα, για να απαξιώσουν και να δυσφημίσουν ανεξάρτητους επιστήμονες που τα ευρήματα των 
ερευνών τους αμφισβητούν την αναγκαιότητα και ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων».  Και δεν είναι 
τυχαίο ότι αυτή η επιστήμη που κανονικά λέγεται “ευγονική” έχει μετονομαστεί σε “γενετική”.  Έχει σχέση. 

 Μια τρίτη ερευνήτρια, η Claire Robinson, προσθέτει τα εξής: «Η βιομηχανία των γενετικά 
τροποποιημένων προσπαθεί να αλλοιώσει την προμήθεια ειδών διατροφής με αντιδραστικούς και δυνητικά 
επικίνδυνους τρόπους.  Χρειάζεται όλοι να ενημερωθούμε σωστά για το τι γίνεται και να διασφαλίσουμε ότι 
εμείς και όχι οι πολυεθνικές θα έχουμε τον έλεγχο στους σπόρους, παραγωγή και διακίνηση των ειδών 
διατροφής.  Ευχόμαστε η δουλειά μας να συμβάλει στην ευρύτερη κατανόηση των γενετικά τροποποιημένων 
και των εναλλακτικών συμβατικών μεθόδων παραγωγής ειδών διατροφής, που ήδη φέρνουν θαυμάσια 
αποτελέσματα σε γεωργούς και σε κοινότητες». 

 Αναλυτικά η έκθεση των ερευνητών αυτών, 123 σελίδων με πάνω από 600 σημεία αναφοράς που 
περιλαμβάνουν έγκυρες επιστημονικές έρευνες, καταγραφές από επιστήμονες, ιατρούς, κυβερνητικά τμήματα, 
βιομηχανίες και τύπο, έχει ως στόχο να καταρρίψει το μύθο της αναγκαιότητας και της ασφάλειας των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών. 

 Συγκεκριμένα, οι πολυεθνικές και οι υποστηρικτές τους διατείνονται τα ακόλουθα για τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς: 

 Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, η γενετική τροποποίηση των ειδών, είναι προέκταση της 
φυσικής αναπαραγωγής και δεν ενέχει διαφορετικούς κινδύνους από τα αντίστοιχά τους φυσικά είδη. 

 Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι ασφαλή για τη διατροφή και μπορεί να είναι πιο διαιτητικά 
ωφέλιμα από τα αντίστοιχά τους φυσικά είδη. 

 Αυξάνουν την παραγωγή. 

 Μειώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων. 

 Ευεργετούν τους γεωργούς. 

 Μειώνουν τη χειρονακτική δουλειά. 

 Αυξάνουν το κέρδος. 

 Είναι ωφέλιμοι για το περιβάλλον. 

 Μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων λόγω κλιματικών αλλαγών. 

 Μειώνουν τη χρήση ενέργειας. 
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 Μπορούν να βοηθήσουν στη διατροφή της ανθρωπότητας. 

 Παρ’ όλα αυτά, ένας μεγάλος αριθμός που συνεχώς αυξάνεται από επιστημονικά και άλλα επίσημα 
στοιχεία καταδεικνύει ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν αληθεύουν.  Αντιθέτως, τα στοιχεία που παρατίθενται σε 
αυτή την έκθεση αποδεικνύουν τα ακόλουθα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς: 

 Είναι εργαστηριακό δημιούργημα με τη χρήση τεχνολογίας που είναι παντελώς διαφορετική από τη 
φυσική αναπαραγωγή και εμπεριέχει εντελώς διαφορετικά ρίσκα από ό,τι τα φυσικά είδη. 

 Μπορεί να περιέχουν τοξίνες, αλλεργιογόνα ή να είναι λιγότερο διαιτητικά από τα αντίστοιχά τους 
φυσικά. 

 Δεν υπάρχουν επαρκείς κανονισμοί που να διασφαλίζουν την ασφάλειά τους. 

 Δεν αυξάνουν την παραγωγή. 

 Δε μειώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά την αυξάνουν. 

 Δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους γεωργούς, όπως τα ανθεκτικά στα φυτοφάρμακα ζιζάνια, 
υποβαθμίζουν ποιοτικά τα εδάφη και αυξάνουν την προδιάθεση των φυτών σε νέες μολύνσεις. 

 Έχουν μικτές οικονομικές αρνητικές επιπτώσεις. 

 Καταστρέφουν την ποιότητα του εδάφους. 

 Διαταράσσουν το οικοσύστημα. 

 Μειώνουν τη βιοποικιλότητα. 

 Δεν προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις στις κλιματικές αλλαγές. 

 Απορροφούν την ίδια ενέργεια όσο και οι άλλες συμβατικές καλλιέργειες που ψεκάζονται. 

 Δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της πείνας στον πλανήτη μας, αλλά αποσπούν την προσοχή 
από τις πραγματικές αιτίες του, που είναι η φτώχια, η αδυναμία στην πρόσβαση των ειδών διατροφής 
και η αυξανόμενη μείωση στην πρόσβαση σε καλλιεργήσιμη γη. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ως γιατρός και με ιδιαίτερες ευαισθησίες σε θέματα υγείας και ερχόμενος καθημερινά σε επαφή με 
ασθενείς, θα συνιστούσα τουλάχιστον οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί σε τρόφιμα με πιθανά γονίδια 
ανθεκτικότητας να μην καταναλώνονται, μέχρι οι επιστημονικοί ερευνητές να καταλήξουν σε επιστημονικά 
συμπεράσματα που να δικαιολογούν την κατανάλωσή τους.  Μέχρι τότε, καλό θα ήταν ο καταναλωτής να 
καταναλώνει τρόφιμα γνωστών εγχώριων πηγών και προέλευσης. 

 Η προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή είναι επιβεβλημένη και οφείλουν οι κυβερνήσεις και τα 
υπουργεία παγκόσμια να νομιμοποιήσουν την υποχρεωτική σήμανση όλων των γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών στα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η ανάγνωση από το κοινό.  Βέβαια, οι σκέψεις 
για διαχωρισμό αυτών των προϊόντων δεν αποτελούν πρακτική λύση, αλλά στοιχεία όπως η σήμανση, η χώρα 
προέλευσης και φυσικά η θρεπτική ανάλυση, είναι πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής.  
Τα τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους πρέπει να σημαδεύονται με ευανάγνωστο και έντονο 
χρώμα για την καλύτερη προστασία του καταναλωτή. 

 Είναι γενικά παραδεκτό ότι το θέμα των γενετικά τροποποιημένων μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν 
ως κράτος και είναι ξεκάθαρη και η θέση μας ως ΑΚΕΛ ενάντια τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην ελεύθερη 
προσχώρησή τους στη διατροφική αλυσίδα και περαιτέρω στην αγορά είτε ως προϊόντων είτε εντός προϊόντων, 
αφού ελλοχεύουν κίνδυνοι όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά πολύ περισσότερο για την ανθρώπινη υγεία. 

 Είναι σημαντικό να σημειώσω στο σημείο αυτό την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται 
στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην 
επικράτειά τους.  Η παρούσα πρόταση τροποποιεί την Οδηγία 2001/18/ΕΚ με την προσθήκη ενός νέου 
άρθρου, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια εγκεκριμένων 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τμήμα ή σύνολο της επικράτειάς τους για λόγους άλλους από 
εκείνους που καλύπτονται από την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου βάσει του συστήματος έγκρισης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνους που συνδέονται με την πρόληψη της ακούσιας παρουσίας γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών σε άλλα προϊόντα.  
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 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί επιπλέον στο σημείο ότι η τροποποίηση της Οδηγίας σε κανονισμό 
αφορά αποκλειστικά στην ελευθερία των κρατών μελών να απαγορεύουν και να περιορίζουν την πράξη της 
καλλιέργειας των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών και όχι την ελεύθερη εμπορία εγκεκριμένων σπόρων σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την εισαγωγή αυτών από τρίτες χώρες, εφόσον έχουν εγκριθεί σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Είναι αυτό που σας έχει πει προηγουμένως και ο κ. Περδίκης.  Να το απαγορεύσουμε.  
Βεβαίως, να το απαγορεύσουμε.  Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ψηφίσει ολόκληρη η Βουλή για αυτό.  Το 
εμπόριο όμως με αυτή την Οδηγία δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε.  Δηλαδή θα μπορεί κάποιος να τα 
εισάξει.  Άρα, πού ήσουν;  Πούποτε!  Διότι, άμα δεν μπορώ να τα καλλιεργήσω με απαγορευτικές νομοθεσίες 
που θα ψηφίσουμε -και είναι δικαίωμά μας- εδώ, θα μπορεί κάποιος έμπορος να τα εισάξει από το εξωτερικό 
που δεν απαγορεύεται.  Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η διαφοροποίηση της Οδηγίας, για να επιτρέπεται στα 
κράτη να απαγορεύουν, εννά έχει αξία, άμα κάνουμε και εμείς παραπάνω πράγματα εδώ στην πατρίδα μας ή 
βρούμε ειδικές περιοχές στην Κύπρο που θα τα απαγορεύουμε τελείως, γιατί ζούμε στην κοινωνία της 
ελεύθερης αγοράς, που είναι και ένας κανόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τζιαι δεν μπορούμε να τα 
απαγορεύσουμε να κυκλοφορούν.  Τουλάχιστον, ας κάνουμε το πρώτο βήμα να τα απαγορεύσουμε και να 
κηρύξουμε την Κύπρο ελεύθερη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.   

 Ως Κύπρος ζητήσαμε παρέκκλιση στο παρελθόν και γίνονται συνεχείς προσπάθειες, για να κηρυχθεί η 
πατρίδα μας ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους όσον αφορά την καλλιέργεια, πράγμα που θα 
επιτευχθεί, αν εγκριθεί ο πιο πάνω κανονισμός.  Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα όμως είναι, 
αφού υπάρχει νομικά η δυνατότητα εμπορίας και εισαγωγής τους, πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε 
ελεύθερη ζώνη.  Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ήταν επί δικής μου θητείας που συζητήθηκε, είχαμε 
καταθέσει επίσης τροπολογία σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της επικράτειας των κρατών, έστω και 
αν οι γενετικά τροποποιημένοι εγκριθούν ως ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως 
απορρίφθηκε, όπως επίσης είχαμε κάμει και τροπολογίες για το δικαίωμα απαγόρευσης καλλιέργειας και 
εισαγωγής εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, οι οποίες και εγκρίθηκαν. 

 Το νομοθετικό ψήφισμα και η τροποποιημένη πρόταση εγκρίθηκαν πλειοψηφικά και με την ψήφο των 
ευρωβουλευτών του ΑΚΕΛ τότε, αλλά και με αιτιολόγηση ψήφου που ξεκαθαρίζει την αντίθεσή μας στο 
ελεύθερο εμπόριο γενετικά τροποποιημένων, επισημαίνοντας επίσης ότι με αυτά τα δεδομένα δεν εξαλείφονται 
οι κίνδυνοι ούτε για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον, αλλά είναι μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να δώσει την εντύπωση ότι σέβεται την κοινή γνώμη στο θέμα αυτό.  

 Συγκεκριμένα, για την κυπριακή πραγματικότητα και για τα δεδομένα της Κύπρου με τη μικρή έκταση και 
τον πολυτεμαχισμό του αγροτικού κλήρου, καθώς και με την πλούσια άγρια χλωρίδα, η οποιαδήποτε 
καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών θα είναι καταστροφική.  Θα εκτεθούν στον κίνδυνο επιμόλυνσης 
όλες οι καλλιέργειες, συμβατικές και βιολογικές, και η άγρια φύση σε ελάχιστα χρόνια με επιπτώσεις στην υγεία, 
οικονομία και στον τουρισμό.  

 Να τονιστεί ότι η προηγούμενη κυβέρνηση υποστήριξε το αίτημα των πολιτών-πέραν του 85% βάσει του 
Ευρωβαρόμετρου- που είναι κατά των γενετικά τροποποιημένων για Κύπρο ελεύθερη από αυτούς τους 
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και με όπλα την Αρχή της Προφύλαξης του Ρίο του 1992 που 
υπέγραψε η κυπριακή κυβέρνηση και την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος του Δεκεμβρίου 
του 2008 για το δικαίωμα των περιοχών με ειδικά περιβαλλοντικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά και των 
απομονωμένων νησιών να πάρουν μέτρα απαγόρευσης της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών. 

 Η προηγούμενη επίσης κυβέρνηση προχώρησε στη διεξαγωγή επιστημονικής μελέτης για τη δυνατότητα 
συνύπαρξης των γενετικά τροποποιημένων με τις βιολογικές και συμβατικές καλλιέργειες για επιστημονική 
τεκμηρίωση του αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για Κύπρο ελεύθερη από καλλιέργεια γενετικά 
τροποποιημένων.  

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Κλείνοντας τη σημερινή μου ομιλία, θα ήθελα να τονίσω ότι το ζήτημα αυτό είναι βαθύτατα πολιτικό και ο 
βαθμός οργάνωσης των δυνάμεων που αντιστέκονται στην καταστροφική πορεία που ακολουθείται αναμένεται 
να κρίνει το μέλλον που θα βιώσουν οι επερχόμενες γενιές.  Είναι γι’ αυτό το λόγο που επιβάλλεται και η δική 
μας πιο ενεργή εμπλοκή στα θέματα αυτά. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Αδάμου. 

 Να καλέσω τώρα τον κ. Γιώργο Προκοπίου, βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, τον και “στρατηγό” 
αποκαλούμενο, να λάβει το λόγο. 
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Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το σημερινό θέμα που έχουμε ενώπιόν μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και έχει απασχολήσει κατά καιρούς 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία μάλιστα ψήφισε σχετική νομοθεσία που προνοεί την τοποθέτηση των 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ξεχωριστά ράφια από τα υπόλοιπα τρόφιμα.  Παράλληλα, στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων της η Βουλή έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία 
της για τις επιπτώσεις από την καλλιέργεια και χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον 
και στην υγεία των καταναλωτών. 

 Οι προβληματισμοί για τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, αλλά και για την κατανάλωση 
προϊόντων που μπορεί να περιέχουν πρόσθετα τα οποία προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς εστιάζονται σε διάφορα θέματα που αφορούν τα παρακάτω: 

1. Την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή. 
 

2. Το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. 

3. Τις δομές και το μέλλον της γεωργίας από τη μονοπωλιακή εξάρτηση. 

4. Τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας. 

5. Τις τοπικές κοινωνίες των αναπτυσσόμενων και υπανάπτυκτων χωρών. 

6. Τον κοινωνικό ρόλο και τη βιοηθική της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

7. Το μη αναστρέψιμο και το απρόβλεπτο των κινδύνων από τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. 

8. Τη σήμανση και την εφαρμογή της νομοθεσίας. 

 Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι προϊόντα τα οποία έχουν προέλθει από γενετικά 
τροποποιούμενους οργανισμούς.  Σε αυτούς τους οργανισμούς έχουν γίνει συγκεκριμένες αλλαγές στο γενετικό 
τους υλικό με τεχνικές γενετικής μηχανικής.  Έχουν δημιουργηθεί δηλαδή ύστερα από ελεγχόμενη ανθρώπινη 
επέμβαση στο DNA τους με προσθήκη, αφαίρεση ή αποσιώπηση γονιδίων. 

 Η πλέον διαδεδομένη κατηγορία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών αφορά ποικιλίες ορισμένων 
φυτών για την παραγωγή νεοφανών τροφίμων και ζωοτροφών, οι οποίες καλλιεργούνται σε αρκετές από τις 
ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου με εξαίρεση την Ευρώπη.  Το θέμα αυτό απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση 
από τη δεκαετία του ’90, η οποία με τις πολιτικές της έχει ως στόχο τον έλεγχο και τον περιορισμό τυχόν 
αρνητικών επιπτώσεων από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.  Αφήνει όμως ταυτόχρονα περιθώρια για 
ερευνητική δράση στο νέο αυτό επιστημονικό τομέα της βιοτεχνολογίας, αλλά και για χρήση στην αγορά, αν τα 
προϊόντα αποδειχθούν χρήσιμα και αβλαβή.  Αντίθετα από άλλες μεθόδους γενετικής βελτίωσης, η εφαρμογή 
της τεχνολογίας αυτής είναι αυστηρά ελεγχόμενη. 

 Προτού οποιοσδήποτε γενετικά τροποποιημένος οργανισμός ή προϊόν εισαχθεί στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να περάσει από ειδική διαδικασία έγκρισης, όπου εξετάζεται η ασφάλεια σε 
σχέση με τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.   

 Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/18/ΕΚ, γενετικά τροποποιημένος οργανισμός είναι κάθε οργανισμός, 
εξαιρουμένων των ανθρώπων, του οποίου το γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που δε συμβαίνει 
φυσιολογικά με τη σύζευξη ή/και το φυσιολογικό ανασυνδυασμό.  Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει σε επιλεγμένα 
μεμονωμένα γονίδια να μεταφερθούν από έναν οργανισμό σε έναν άλλο, ακόμα και μεταξύ ειδών που δε 
συγγενεύουν μεταξύ τους.   

 Η πρώτη εμφάνιση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων στα ράφια τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90 και οι εφαρμογές είναι κυρίως σε προϊόντα γεωργικής προέλευσης, ενώ στις αρχές του 2006 
εμφανίστηκαν και οι πρώτες αναφορές για τη δημιουργία γενετικώς τροποποιημένων χοιρινών, με σκοπό τη 
δημιουργία κρέατος με υψηλή συγκέντρωση σε Ω-3 λιπαρά οξέα.  Οι πιο συνηθισμένοι τύποι γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών είναι τα γενετικά τροποποιημένα είδη φυτών καλλιέργειας και περιλαμβάνουν 
γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι, σόγια, ελαιοκράμβη και ποικιλίες βαμβακιού.  Τέτοιες ποικιλίες έχουν 
κυρίως τροποποιηθεί γενετικά, με σκοπό να γίνουν ανθεκτικές σε ορισμένα ζιζάνια.  Μια βασική και θεμελιώδης 
διαφορά μεταξύ συμβατικών καλλιεργειών και των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων είναι ότι τα μεν 
συμβατικά τρόφιμα μπορεί να προέλθουν από συμβατικές διασταυρώσεις συγγενών βοτανολογικών ειδών, 
ενώ στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα μπορεί να εμφανίζονται γονίδια τόσο από συγγενή είδη όσο και από 
μη συγγενή είδη, αλλά και από βακτήρια και ιούς. 
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 Η πλευρά λοιπόν που υποστηρίζει τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες επιχειρηματολογεί, 
λέγοντας ότι είναι ανθεκτικές στα ζιζάνια και στις ασθένειες των φυτών, οπόταν γίνεται λιγότερη χρήση 
φυτοφαρμάκων.  Συνεπώς, υποστηρίζουν ότι υπάρχει λιγότερη οικονομική επιβάρυνση στη γεωργική 
παραγωγή από την αγορά φυτοφαρμάκων και από τη διενέργεια ψεκασμών, γεγονός το οποίο συνεπάγεται 
λιγότερη επιβάρυνση στο ίδιο το περιβάλλον.  Η ανάπτυξη δηλαδή ανθεκτικών στα ζιζάνια φυτών μειώνει τη 
χρήση των ζιζανιοκτόνων που χρειάζονται, για να περιορίσουν την ανάπτυξη ορισμένων παρασίτων στις 
καλλιέργειες.  Επίσης, η χρήση φυτών που αντέχουν σε ένα συγκεκριμένο φάσμα ζιζανιοκτόνων επιτρέπει τη 
χρήση των τελευταίων για την καταστροφή παρασίτων χωρίς να καταστρέφονται και τα χρήσιμα γενετικά 
τροποποιημένα φυτά.  Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται και η χρήση πολλαπλών παρασιτοκτόνων.  Συνεπώς, 
υποστηρίζουν ότι υπάρχει λιγότερη οικονομική επιβάρυνση στη γεωργική παραγωγή από την αγορά 
φυτοφαρμάκων και από τη διενέργεια ψεκασμών, γεγονός το οποίο συνεπάγεται και λιγότερη επιβάρυνση στο 
ίδιο το περιβάλλον.   

 Υποστηρίζουν επίσης ότι το παραγόμενο τελικό γεωργικό προϊόν είναι πιο ανθεκτικό, βελτιωμένο, αλλά 
και πιο ελκυστικό για τους καταναλωτές.  Παράλληλα, ένα από τα συνήθη υποστηρικτικά επιχειρήματα που 
προβάλλεται έντονα, κυρίως από πολυεθνικές, είναι σχετικό με το πρόβλημα πείνας στις αφρικανικές χώρες, 
ότι δηλαδή η μόνη λύση για το πρόβλημα αυτό θα ήταν η χρήση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών 
και τροφίμων που θα βγάλουν από το αδιέξοδο την ανθρωπότητα και θα την οδηγήσουν σε περαιτέρω πρόοδο 
και ανάπτυξη.  Επίσης, για να αντικρούσουν τα επιχειρήματα όσων αντιδρούν σε αυτές τις μεθόδους, 
υποστηρίζουν ότι τα όποια πειράματα και έλεγχοι σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα δεν έχουν δείξει ότι 
υπάρχουν βλαπτικές επιπτώσεις στην υγεία, ενώ κάνουν λόγο για παραπληροφόρηση και προκατάληψη.   

 Στην αντίθετη πλευρά γίνεται λόγος για δημιουργία προϊόντων “φράνκενσταϊν”, τα οποία προκαλούν, αν 
όχι άμεσα, μακροπρόθεσμα δυσμενείς συνέπειες στην υγεία και στο φυσικό περιβάλλον.  Υποστηρίζεται ότι η 
τεχνολογία της γενετικής μηχανικής και τα αποτελέσματά της με τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και 
προϊόντα είναι σχετικά νέα και επισφαλής επιλογή.  Τα όποια πειράματα έχουν γίνει σ’ αυτό τον τομέα έχουν 
εστιαστεί στις βραχυχρόνιες επιπτώσεις τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον και δεν μπορούν να 
υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα για τις επιπτώσεις σε βάθος χρόνου.  Δηλαδή, είναι άγνωστο και επίφοβο 
πώς θα αντιδράσει ο ανθρώπινος οργανισμός και η ίδια η φύση σε σαράντα ή πενήντα χρόνια σε τέτοιου 
είδους επιλογές και εφαρμογές.  Υπάρχει παράλληλα έντονος προβληματισμός για τις τοξίνες που 
εμπεριέχονται στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και για τις αλλεργικές αντιδράσεις που ενδεχομένως 
προκαλούν.  Εκφράζεται επίσης και έντονη ανησυχία ότι, εξαιτίας της μακροχρόνιας κατανάλωσής τους, αυτά 
τα προϊόντα μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση νέων ασθενειών, όπως και για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. 

 Τα ερωτηματικά είναι πολλά.  Τι θα γίνει, αν τα ζιζάνια τα οποία σήμερα αντιμετωπίζονται αποκτήσουν 
κάποια στιγμή αντίσταση στις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και δεν μπορούν να καταστραφούν με τα 
συμβατικά χημικά;  Σε μια τέτοια αρνητική εξέλιξη το επιχείρημα των υποστηρικτών των γενετικά 
τροποποιημένων για τη μείωση των φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων καταρρίπτεται, αφού θα υπάρξει 
περαιτέρω χρήση ισχυρότερων χημικών στις καλλιέργειες και συνεπώς περισσότερη ρύπανση και επιβάρυνση 
στο περιβάλλον.   

 Υποστηρίζεται λοιπόν ότι υπάρχουν μεγαλύτεροι κίνδυνοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο από την αυξημένη 
χρήση χημικών στις καλλιέργειες με περισσότερα και βαρύτερα περιστατικά δηλητηριάσεων, προβλημάτων 
αναπαραγωγής, καρκίνων κ.λπ.  Περαιτέρω, η διασπορά μεταλλαγμένων στο περιβάλλον θα εξαφανίσει τη 
βιοποικιλότητα, θα εκλείψουν παραδοσιακές ποικιλίες και θα αλλοιωθεί η άγρια βλάστηση από τη μεταφορά 
γύρης, αλλά και από τη διαρροή γονιδίων, με αποτέλεσμα ολέθριες συνέπειες στη φύση και στον άνθρωπο.  
Εκφράζεται επίσης η έντονη ανησυχία για τη μονοπωλιακή εξάρτηση της γεωργίας, αφού μπορεί να υπάρξει 
γενετική τροποποίηση και στείρωση των σπόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε οι γεωργοί να υποχρεώνονται να 
αγοράζουν για κάθε επόμενη σοδειά νέους σπόρους.  Σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρχει ασφαλώς το 
ανάλογο όφελος για τα μονοπώλια, αλλά και η δυσάρεστη συνέπεια στη γεωργία και στο περιβάλλον.  Ο 
κίνδυνος να τεθεί η παγκόσμια γεωργική παραγωγή και η αγορά τροφίμων υπό τον έλεγχο των μονοπωλίων 
είναι πραγματικός και όχι θεωρητικός.  Φτάνει να αναλογιστούμε ότι σήμερα το 80% περίπου της παγκόσμιας 
παραγωγής τροφίμων προέρχεται από την εκμετάλλευση λιγότερων από είκοσι πέντε ειδών φυτών και ζώων.  
Συνεπώς, με τη γενετική τροποποίηση κάποιου αριθμού φυτών δεν είναι δύσκολο να υπάρξει ο έλεγχος της 
παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων.   

 Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης, σύμφωνα με έρευνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων, το 
περιβάλλον και την ίδια τη γεωργική παραγωγή από μια επιταχυνόμενη εξέλιξη ανεπιθύμητων ζιζανίων και 
απορρίπτει τη χρήση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών τόσο ως τροφίμων όσο και ως ζωοτροφών.  
Επίσης, εκφράζονται ενστάσεις για λόγους ηθικής αναφορικά με τις μη φυσικές παρεμβάσεις στη βιολογική 
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εξέλιξη των οργανισμών.  Οι ανησυχίες αυτές ενισχύονται και από το γεγονός ότι οποιεσδήποτε επιπτώσεις σε 
όλα τα επίπεδα θα γίνουν εμφανείς μετά από πολλά χρόνια.   

 Επομένως, έχω την άποψη ότι είναι προτιμότερο να καταφεύγουμε στην αρχή της πρόληψης, παρά να 
αναζητούμε εκ των υστέρων λύσεις σε προβλήματα που ενδεχομένως να θέτουν σε κίνδυνο τόσο την υγεία του 
λαού μας όσο και το περιβάλλον,  γι’ αυτό επιβάλλεται τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στον τόπο μας, 
αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι προϊόντα ποιότητας που να συνδέονται με την παράδοση, να 
παράγονται με τρόπους φιλικούς στο περιβάλλον και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για την ασφάλεια των 
καταναλωτών και την προστασία της δημόσιας υγείας.  Σε κάθε περίπτωση ο Κύπριος καταναλωτής θα πρέπει 
να ξέρει τι τρώει και να μπορεί να επιλέγει τι βάζει στο τραπέζι του.  Αυτό άλλωστε υπαγορεύει και η νομοθεσία, 
που -πολύ φοβάμαι- δεν τηρείται επακριβώς στις πλείστες των περιπτώσεων.   

 Απαιτούμε λοιπόν την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη ραφοποίηση, δηλαδή την τοποθέτηση 
πινακίδων σήμανσης που να υποδεικνύουν ότι γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή τρόφιμα που περιέχουν 
γενετικά τροποποιημένα συστατικά βρίσκονται στα συγκεκριμένα ράφια.  Επίσης, καλούμε τις υγειονομικές 
υπηρεσίες του κράτους σε συστηματικότερους ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή τόσο της 
πιο πάνω νομοθεσίας όσο και των όσων άλλων κανονισμών αφορούν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές.  Παράλληλα, υποστηρίζουμε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τοποθετηθεί ευθαρσώς με 
ξεκάθαρες και ολοκληρωμένες θέσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να διασφαλίζονται οι 
ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών.   

 Επίσης, ως Δημοκρατικό Κόμμα υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα 
ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η Κύπρος να κηρυχθεί ζώνη ελεύθερη από γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε ένα μικρό νησί όπου μπορούν με μεγάλη 
ευκολία να επιμολυνθούν τόσο οι καλλιέργειες όσο και η άγρια βλάστηση του τόπου μας. 

 Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες είναι δικαιολογημένες και βάσιμες, 
ακόμη και αν η βιοτεχνολογία διαβεβαιώνει για το αντίθετο και υπόσχεται πολλά οφέλη για την ανθρωπότητα.  
Μέχρις ότου οι έρευνες να μπορέσουν να αποδείξουν ότι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και καλλιέργειες 
δεν αποτελούν σοβαρές απειλές για την υγεία του ανθρώπου ή των οικοσυστημάτων του πλανήτη, η 
συζήτηση, ο σκεπτικισμός και ο φόβος θα επικρατούν. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Προκοπίου για τη συμβολή του στη συζήτηση. 

 Παρακαλώ τώρα την κ. Ρούλα Μαυρονικόλα από την ΕΔΕΚ να καταθέσει την ομιλία της. 

Ρ. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Συζητάμε σήμερα ένα τεράστιας σημασίας και παγκόσμιας εμβέλειας θέμα που άπτεται και επηρεάζει 
άμεσα ή έμμεσα το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, αλλά και την ίδιά μας τη ζωή.  Τα μεταλλαγμένα ή γενετικά 
τροποποιημένα προϊόντα ετέθησαν ενώπιον της ανθρωπότητας ως ένα σοβαρό ζήτημα η υλοποίηση του 
οποίου, υποτίθεται, θα εξυπηρετούσε ένα σημαντικό στόχο, ο οποίος δεν μπορούσε ν’ αφήσει ασυγκίνητο 
οποιονδήποτε υγιώς σκεπτόμενο πολίτη σε αυτό τον πλανήτη, ότι δηλαδή με τη δημιουργία των γενετικά 
τροποποιημένων προϊόντων θα τεθεί τέρμα στη μάστιγα της πείνας και του υποσιτισμού που απασχολεί 
σήμερα την ανθρωπότητα. 

 Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν από πείνα τριάντα εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ άλλα οκτακόσια 
εκατομμύρια είναι θύματα υποσιτισμού, στοιχεία που σοκάρουν και προκαλούν δέος.  Ωστόσο, πίσω απ’ αυτή 
τη σκληρή πραγματικότητα κρύβεται και μια άλλη μεγάλη αλήθεια, με βάση την οποία τα παραγόμενα τρόφιμα, 
χωρίς τη συμβολή της γενετικής, υπεραρκούν να θρέψουν το σημερινό πληθυσμό του πλανήτη μας.  Γεγονότα 
και εξακριβωμένες διαπιστώσεις που αποτυπώνουν με απόλυτη ευκρίνεια το διπλό πρόσωπο της 
ανθρωπότητας.  Από τη μια η φτώχια, ο υποσιτισμός και οι θάνατοι από πείνα, από την άλλη η 
υπερπαραγωγή, ο πλούτος, η άκρατη κατανάλωση και οι σωροί σκουπιδιών που δημιουργούνται στις 
ανεπτυγμένες κοινωνίες.  Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνει η αντιμετώπιση και αξιολόγηση του θέματος των 
μεταλλαγμένων σε σχέση βεβαίως με το φιλόδοξο στόχο των δημιουργών τους.  Το ζήτημα, κατά τη γνώμη 
μας, είναι απλό και κινείται στη βάση της σημερινής πραγματικότητας και στηρίζεται στους νόμους της 
οικονομίας της αγοράς.  Στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση της νέας τεχνολογίας προς την κατεύθυνση 
παραγωγής μεταλλαγμένων προϊόντων έχουν επενδυθεί τεράστια ποσά από διάφορες υπερεθνικές εταιρείες.  
Άρα, λοιπόν, μπορεί να λεχθεί ότι το ζήτημα που ετέθη είναι ολίγον εκβιαστικό και ότι το ενδιαφέρον και τα 
κίνητρα των δημιουργών των μεταλλαγμένων εντοπίζονται πέραν της μάστιγας της πείνας και του ανθρώπινου 
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πόνου.  Και αυτό είναι σαφές και κατανοητό από τη στιγμή που στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση της νέας 
τεχνολογίας έχουν επενδυθεί τεράστια ποσά από διάφορες υπερεθνικές επιχειρήσεις.  Και, ακριβώς όπως 
συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις πρέπει να αποδώσουν στο μέγιστο βαθμό, γι’ αυτό άλλωστε 
εντοπίζεται η ταχεία εξάπλωση των μεταλλαγμένων και η προσπάθεια επιβολής τους και εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Πέραν αυτών, υπάρχει δυστυχώς και η άλλη όψη του νομίσματος, η οποία εκπέμπει ανησυχητικά 
μηνύματα σε σχέση με την επικινδυνότητα των μεταλλαγμένων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ίδια την 
ανθρώπινη υγεία.  Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι υπάρχουν επιστήμονες που ενοχοποιούν τα μεταλλαγμένα σε 
αριθμό περίεργων θανάτων που έλαβαν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από μερικά χρόνια.  Να 
σημειώσουμε ότι υπάρχει έντονη αντίδραση των ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι σε ποσοστό 61% δεν 
εμπιστεύονται τα μεταλλαγμένα προϊόντα.  Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχε φθάσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υπόμνημα υπογεγραμμένο από ένα εκατομμύριο πολίτες με αίτημα την ολοκληρωτική 
απαγόρευσή τους.  Προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέστειλε τη λήψη απόφασης μέχρι το 2014, οπότε 
αναμένεται να αρχίσουν επαφές με τα κράτη μέλη για διευθέτηση του όλου θέματος. 

 Η επικινδυνότητα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών εντοπίζεται άλλωστε και από τους 
αρμόδιους κρατικούς και κοινωνικούς φορείς της Κύπρου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την 
ελεύθερη διακίνηση τέτοιων προϊόντων στη μικρή μας πατρίδα.  Επί τούτου να μου επιτρέψετε να τονίσω ότι 
είναι ιδιαίτερης σημασίας η ενέργεια αρμόδιων φορέων του κράτους να προβαίνουν σε συνεχείς ελέγχους για 
τον εντοπισμό των όποιων προβλημάτων δημιουργούνται από πιθανή εισαγωγή μεταλλαγμένων στην Κύπρο.  
Σε ένα τέτοιας σημασίας θέμα δεν επιτρέπεται εφησυχασμός και εκ των υστέρων προσπάθεια αντιμετώπισης 
των όποιων προβλημάτων. 

 Η δική μας έρευνα, η δική μας φωνή και η δική μας πολιτική είναι στοιχεία σημαντικά.  Θα λέγαμε όμως 
ότι είναι εξίσου σημαντική η συνεργασία με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα κράτη μέλη που έχουν τις 
ίδιες έγνοιες, προβληματισμούς και ανησυχίες με την Κύπρο.  Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
καταφθάνουν πληροφορίες ότι οι ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να κάνουν παραχωρήσεις στο θέμα των αγροτικών 
προϊόντων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η παραγωγή.  Ως δέλεαρ προβάλλει η προ μερικών μηνών εξαγγελία 
του Προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα για το διατλαντικό σύμφωνο ελευθέρου εμπορίου για την αξιοποίηση 
του οποίου, με στόχο την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, οι ευρωπαίοι δίνουν γην και ύδωρ, σύμφωνα 
με δηλώσεις αμερικανού αξιωματούχου στους New York Times.   

 Είναι σαφές λοιπόν ότι τον ερχόμενο χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισέλθει σε ένα νέο κύκλο 
διαβουλεύσεων, με στόχο να επιτραπεί η παραγωγή μεταλλαγμένων προϊόντων.  Ενόψει αυτής της εξέλιξης, 
και από τη στιγμή που οι κίνδυνοι δεν εξέλειπαν, οφείλουμε να ενώσουμε τη φωνή μας με τους λαούς και τις 
κυβερνήσεις των χωρών που αντιδρούν σε μια τέτοια προοπτική.  Και αν ακόμη δε γίνει κατορθωτή η 
αποτροπή δυσάρεστων εξελίξεων, είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν τέτοιες ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τους 
πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι επί του θέματος και για τις συνέπειες στην υγεία 
τους.  Και εδώ το ερώτημα είναι, εάν οι Κύπριοι πολίτες είναι ενημερωμένοι.  Έρευνες έχουν δείξει ότι δε 
γνωρίζουν ακριβώς για τι πράγμα μιλούμε. 

 Προς αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος του καθενός από εμάς είναι σημαντικός.  Ωστόσο, πρωταγωνιστής 
των όποιων εξελίξεων, εκ των πραγμάτων, οφείλει να είναι η εκτελεστική εξουσία, αλλά και η Βουλή, η οποία 
ασκώντας τις εξουσίες της μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και εποικοδομητικά.  Το λιγότερο που έχουμε να 
κάνουμε στο πλαίσιο αυτό είναι η υλοποίηση, η δημιουργία ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας που προνοεί 
ραφοποίηση των μεταλλαγμένων προϊόντων, με στόχο να καταστεί αποτελεσματικότερη η ενημέρωση των 
καταναλωτών τόσο για τα μεταλλαγμένα προϊόντα όσο και για τα τρόφιμα που περιέχουν γενετικά 
τροποποιημένα συστατικά. 

 Η σπουδαιότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου πενήντα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε 
ζωοτροφές και τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπους.  Η εμπλοκή και το ενδιαφέρον ισχυρών 
παραγόντων, οργανισμών και κυβερνήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι στοιχείο χαρακτηριστικό της 
πραγματικής διάστασης του ζητήματος και γεγονός που καθορίζει το μέγεθος της ευθύνης που επωμιζόμαστε.  
Καλούμαστε λοιπόν να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και με τις αποφάσεις μας να διαμορφώσουμε το 
ορθό πλαίσιο προστασίας των πολιτών και της υγείας τους.  Και ακριβώς σε τέτοια υψίστης σημασίας θέματα 
δεν υπάρχει ούτε άλλοθι ούτε δικαιολογίες ούτε μεσοβέζικές λύσεις.   

 Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε ως ΕΔΕΚ να υπογραμμίσουμε την ανάγκη η κυβέρνηση και 
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να διερευνήσουν την πιθανότητα η Κύπρος να κηρυχθεί απαγορευμένη ζώνη από 
γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και οι προσπάθειες θα έπρεπε να ξεκινήσουν χθες.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ την κ. Μαυρονικόλα. 

 Να παρακαλέσω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού να ενημερώσει τον κ. 
Χατζηγιάννη ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα έχει την ευκαιρία να απευθυνθεί στο σώμα για το θέμα. 

 Ο κ. Περδίκης. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Επειδή είπαμε να ζωντανέψουμε λίγο και τη συζήτηση του Κεφαλαίου Δ´, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο 
αυτό που είπε η αγαπητή συνάδελφος η κ. Μαυρονικόλα, ότι -και το απέδειξε στην ιστορία του το κοινοβούλιό 
μας, και είναι καλό να το λέμε δηλαδή σε μια εποχή που κατηγορούμαστε για αδράνεια ή για 
αναποτελεσματικότητα- η πραγματικότητα είναι ότι ό,τι θετικό έγινε σε ένα ζήτημα το οποίο η πλειοψηφία των 
πολιτών το θεωρεί σημαντικό, δηλαδή σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια των Κυπρίων από τα γενετικά 
τροποποιημένα, έγινε από τη Βουλή.  Δεν ήρθε ποτέ τίποτα από την εκτελεστική εξουσία.  Αντίθετα, διαχρονικά 
η εκτελεστική εξουσία, στις τελευταίες τουλάχιστον τρεις κυβερνήσεις που είμαι στη Βουλή, ήταν αρνητική στις 
πρωτοβουλίες της Βουλής.   

 Και δεν είναι μόνο το πολύγνωστο θέμα της ραφοποίησης.  Πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτή η Βουλή, με 
την ευκαιρία της ψήφισης του νόμου για το NATURA -μπορεί κάποιοι να μην το ξέρετε- κατάφερε να περάσει 
έτσι, χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες, πρόνοια στο νόμο για τους οικοτόπους ότι οι περιοχές προστασίας της 
φύσης στην Κύπρο θα είναι και ελεύθερες ζώνες από γενετικά τροποποιημένα.  Έτσι το 18% της έκτασης της 
Κύπρου, χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες, είναι ελεύθερη ζώνη από γενετικά τροποποιημένα.   

 Σε μια άλλη περίπτωση, με τροπολογία του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων, όταν ψηφίζαμε την ευρωπαϊκή 
Οδηγία για τις ποικιλίες των πατατών, περάσαμε την απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών 
στην Κύπρο.  Και όλα αυτά είναι από τη Βουλή που έχουν ξεκινήσει.  Γι’ αυτό είναι η ώρα νομίζω -μια και είναι 
και ο πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος εδώ- να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα, το τολμηρό 
βήμα, όπως έχουν προχωρήσει και άλλες έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίθεση με τους 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Οδηγίες -το έχουν κάμει παρανομώντας συνειδητά- να 
κηρύξουμε ολόκληρη την Κύπρο σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.  Και είναι ένα 
τολμηρό βήμα στο οποίο δε θα είμαστε μόνοι μας, γιατί έχει άλλες έξι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία και η Πολωνία, που δεν είναι χώρες οι 
οποίες μπορεί να θεωρηθούν μη σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Να προχωρήσουμε λοιπόν και εμείς 
σε αυτό το σημαντικό βήμα, της κήρυξης της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Περδίκη. 

 Ορίστε.  Ο γιατρός. 

Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Εγώ, αν πήρα το λόγο, είναι, για να κάνω μία εισήγηση στο σώμα, να στείλουμε μία επιστολή στην 
εκτελεστική εξουσία, ούτως ώστε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης στο Υπουργείο Παιδείας και να ξεκινήσει μία ενημέρωση από τη νηπιακή ηλικία σε σχέση με 
αυτό το ζήτημα και να μπει στην παιδεία μας κατ’ ουσίαν, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το θέμα είναι ύψιστης σημασίας και με πολυδιάστατες επιπτώσεις στην υγεία, 
στο περιβάλλον, συνεπώς, όταν ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, θα πρέπει το σώμα να αποφασίσει να 
απευθυνθεί στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, στα αρμόδια υπουργεία, να διαβιβάσουμε τις απόψεις μας και 
να προβούμε σε συγκεκριμένες υποδείξεις. 

 Η κ. Μαυρονικόλα. 

Ρ. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ: 

 Απλώς να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι και βάσει της ομιλίας μας εμείς είμαστε σύμφωνοι ότι θα πρέπει να 
ξεκινήσουμε τη συζήτηση για απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων σε ολόκληρη την Κύπρο.  Υπάρχει 
και ένα ακόμα σημαντικό σημείο, ότι το 2014 αρχίζει η συζήτηση ξανά, ανοίγει ξανά το κεφάλαιο αυτό στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να διεκδικήσουμε για την πατρίδα 
μας, διότι είμαστε μια μικρή χώρα και είναι πάρα πολύ εύκολο τα γενετικά τροποποιημένα να υπάρξουν σε όλη 
την Κύπρο.  Γι’ αυτό θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να είναι έτοιμοι να συζητήσουν αυτό το θέμα και να είναι 
σκληροί στις διαπραγματεύσεις τους. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία του σώματος 
ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013, στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:   Νομοθετική εργασία  

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

 2.  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.017-2013). 

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

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

 5.  Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2013 Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.089-2013). 

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

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

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

 9.  O περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.088-2013). 

 10.  Ο περί Ακινήτων Ενοικιαζομένων για Επαγγελματικούς Σκοπούς 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.021-2013).       

 11.  Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.098-2013). 

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

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).  
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(Συνέχιση της συζήτησης). 
(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). 

 4. «Η άμεση ανάγκη για γρήγορη αναζωογόνηση της επιχειρηματικότητας και 
επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας μετά τα γεγονότα της 25

ης
 

Μαρτίου: Προβλήματα και προοπτικές μιας νέας πορείας με ένα νέο 
οικονομικό μοντέλο».   
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη). 
(Αρ. Φακ. 23.05.046.003-2013). 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης: 5.45 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

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 

Ζαχαρίου Ζαχαρίας Περδίκης Γιώργος 

Καυκαλιάς Αντρέας Προκοπίου Γεώργιος 

Κουκουμά Κούτρα Σκεύη Σαμψών Σωτήρης 

Κουλίας Ζαχαρίας Σαρίκας Φειδίας 

Κυπριανού Ανδρέας Σταυριανός Πανίκκος 

Κυπριανού Άντρος Τάσου Γεώργιος 

Κυριακίδου Αθηνά Τζιοβάνης Χριστάκης 

Κυριακού Μαρία Τορναρίτης Νίκος 

Κωνσταντίνου Κώστας Φακοντής Αντρέας 

Κωνσταντίνου Νεόφυτος Φυττής Σοφοκλής 

Κώστα Κώστας Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Λαμάρης Γιάννος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Λουκαΐδης Γιώργος Χριστοφόρου Λευτέρης 

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 



1939 

 

Μαχτεσιάν Βαρτκές  

Μαντοβάνη Μπενίτο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Έκθεση και συμπληρωματική έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», διευκρινίσεις του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών κ. Σωτήρη Σαμψών και ψήφισή του σε νόμο. 

2. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2013» και ψήφισή της σε νόμο (με αρ. 2). 

3. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2013 
Νόμος του 2013», παρατηρήσεις των κ. Μάριου Μαυρίδη και Γεώργιου Προκοπίου και ψήφισή του σε 
νόμο. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

5. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013» και έγκρισή τους. 

6. Έκθεση για τα νομοσχέδια «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» και «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» και 
ψήφισή τους σε νόμους, του πρώτου με τον τίτλο «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 2013» και του δεύτερου με τον τίτλο «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 2013».  

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Κυρωτικός) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

8. α.  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

 β.  Συζήτηση (Ν. Τορναρίτης, Γ. Λαμάρης, Πρόεδρος) για την παραπομπή του θέματος «Ο περί 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

 γ.  Συζήτηση (Λ. Χριστοφόρου, Ν. Παπαδόπουλος) για την παραπομπή του θέματος «Ο περί 
Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2013 Νόμος του 2013». 

9. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Αίτημα για διδασκαλία ολόκληρης της ιστορίας της Κύπρου στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας - Το 
πρόβλημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης σε χωριά της επαρχίας Πάφου - Οι λόγοι της απαγόρευσης 
φοίτησης μαθητών από άλλες κοινότητες στα σχολεία της κοινότητας Παναγιάς - Η αναμενόμενη 
κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου για ρύθμιση των ιπποδρομιακών στοιχημάτων - Αποσπάσεις 
νοσηλευτών σε διοικητικά καθήκοντα στο Υπουργείο Υγείας και ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία - 
Οι κρατικοί χειρισμοί στη συμφωνία για την εξαγορά των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα - Η 
ενοικίαση της πρεσβευτικής κατοικίας στη Ρώμη - Η ενοικίαση της πρεσβευτικής κατοικίας στη Μόσχα - 
Αίτημα για πρόσληψη πέντε Mετεωρολογικών Bοηθών - Μέτρα για το χειρισμό υποθέσεων 
κακομεταχείρισης ζώων - Αίτημα για εκ νέου συζήτηση για τους κανονισμούς για τα υποστατικά 
πώλησης ζώων συντροφιάς - Τα προβλήματα στην υγεία των κατοίκων της περιοχής Αρχαγγέλου από 
την ηχορρύπανση - Παράπονα από το Σύνδεσμο Γονέων της Αγγλικής Σχολής για τη διδασκαλία της 
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Αγωγής του Πολίτη - Το χρονοδιάγραμμα του Συστήματος Ταξινόμησης και Αξιολόγησης της Αναπηρίας 
- Το κόστος ενοικίασης των κτιρίων των διπλωματικών αποστολών - Ανάγκη ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων της Αγγλικής Σχολής - Η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία για την τιμολόγηση του ΦΠΑ - Αίτημα 
μείωσης του ΦΠΑ για τις υπηρεσίες ξενάγησης - Θέμα ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του περί 
Παιδιών Νόμου - Καταγγελίες για υπερβόσκηση σε περιοχή της Κλήρου - Αίτημα για μείωση του ΦΠΑ 
των υπηρεσιών των ιδιωτικών στεγών ευγηρίας - Πιθανές επιπτώσεις στην αλιευτική δραστηριότητα από 
τη δημιουργία προστατευτικού πάρκου στη θαλάσσια περιοχή Αγίας Νάπας-Παραλιμνίου - Η τήρηση της 
συμφωνίας εξαίρεσης των τοπικών αρχών από την καταβολή ΦΠΑ για τη μονάδα ΧΥΤΥ της Κόσης - 
Ανησυχίες για υποβάθμιση του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Ευρύχου - Οι λήπτες σύνταξης 
χηρείας. 

10. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας - Πολεοδομικές άδειες για πρατήρια πετρελαιοειδών - 
Αίτημα για επανδρωμένο ασθενοφόρο στο Μονιάτη - Αίτημα κοινότητας Κουκλιών για διαχωρισμό 
οικοπέδων για φτωχές οικογένειες - Ανάγκη ελέγχου της ρύπανσης και της αδειοδότησης εργοστασίων 
παραγωγής ασφάλτων στο δήμο Ιδαλίου - Ανάγκη παροχής δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο και 
επέκτασης του σχετικού συστήματος σε κοινότητες μη αστικών περιοχών - Διαρροές σε πρατήρια 
πετρελαιοειδών στη Λάρνακα και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν - Οι λόγοι 
καθυστέρησης στην παραχώρηση προσφυγικών οικοπέδων στο συνοικισμό αυτοστέγασης ΑΗΚ 
Δεκέλειας - Πληροφορίες για παρενόχληση αεροσκάφους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από 
τουρκικά μαχητικά - Καθυστέρηση στη μεταβίβαση της διαχείρισης πάρκου στο κοινοτικό συμβούλιο 
Καντού - Καθυστέρηση στην κατασκευή πολυδύναμου κέντρου στη Μεσόγη - Καθυστέρηση στην 
κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Μεσόγη. 

11. Αγορεύσεις και συζήτηση (Γ. Περδίκης, Α. Αδάμου, Πρόεδρος, Γ. Προκοπίου, Ρ. Μαυρονικόλα, Π. 
Σταυριανός) για το θέμα «Η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος 
από τη διάθεση γενετικά τροποποιημένων τροφών και την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων 
ποικιλιών φυτών». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τιμή:  €3,50 


