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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ 

Συνεδρίαση 6ης Ιουνίου 2013 

Ώρα έναρξης: 4.13 μ.μ. 

Αρ. 35 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Γ. ΟΜΗΡΟΥ) 

 Καλό απόγευμα.   

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Μάλιστα έν’ τζιαι πιο καθαρή η ατμόσφαιρα, Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Λείπουν πολλοί ʼπού απέναντι! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αναμένω ότι θα καταλάβουν τις θέσεις τους σύντομα.   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Προ ημερησίας διατάξεως θα ήθελα να αναφερθώ σε μία πολύ σημαντική μέρα, την 5
η
 Ιουνίου, που έχει 

οριστεί από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών ως η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.   

 Πριν από περίπου σαράντα χρόνια, η Διάσκεψη της Στοκχόλμης αποτέλεσε το όχημα για την απαρχή 
μιας παγκόσμιας οργανωμένης προσπάθειας ευαισθητοποίησης του κοινού για προστασία του περιβάλλοντος. 
Έκτοτε, η χώρα μας, όπως και πληθώρα άλλων χωρών, έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση και εφαρμογή 
πολλών πράσινων διεθνών συμβάσεων και ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικών με την προστασία του 
περιβάλλοντος.  Για παράδειγμα, η Κύπρος έχει ήδη από το 2003 προβεί στην κύρωση του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο, που στοχεύει στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.  Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή ποτέ δε 
θα είναι επαρκής, αν δε συνδράμουμε όλοι αλλάζοντας τον τρόπο ζωής μας με στόχο τη δημιουργία ενός 
υγιούς πλανήτη.  

 Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος επικεντρώνεται στο θέμα «Σκέψου.  Φάε.  Εξοικονόμησε». 
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), κάθε χρόνο σπαταλούνται 1,3 δις τόνοι 
τροφίμων, δηλαδή το 1/3 της συνολικής παραγωγής, αριθμοί που φαντάζουν ακόμα πιο τραγικοί σε καιρό 
κρίσης.  Η στροφή στην αειφόρο ανάπτυξη και στην παραγωγή αγαθών με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διασφαλίζει συνθήκες υγιεινής διαβίωσης για 
τις μελλούμενες γενιές.  

 Μιλώντας ειδικότερα για την Κύπρο η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή εντείνει την περιβαλλοντική 
καταστροφή ακόμη περισσότερο, αφού ο Αττίλας, μη σεβόμενος τις ελληνοκυπριακές περιουσίες και, το 
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τραγικότερο, την πολιτιστική και θρησκευτική μας κληρονομιά, προβαίνει σε ανεξέλεγκτες λατομήσεις, σε 
άναρχη ανάπτυξη, καθώς και σε καταστροφή των αρχαιολογικών και θρησκευτικών μας μνημείων. 

 Είναι καθήκον μας τόσο συλλογικά όσο και του καθενός ξεχωριστά να συνειδητοποιήσουμε ότι το 
μέλλον της οικουμένης είναι άμεσα συνυφασμένο με την προστασία του περιβάλλοντος και το μέλλον της 
βιόσφαιρας.  Πρέπει πρωτίστως να συνειδητοποιήσουμε ότι η επιθετική στάση της ανθρωπότητας προς το 
περιβάλλον έχει αρνητικές συνέπειες προς τον ίδιο τον άνθρωπο.  Το οφείλουμε στον εαυτό μας, το χρωστάμε 
στις μελλοντικές γενιές. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα ήθελα προ ημερησίας διατάξεως να σας πληροφορήσω ότι ο βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, με 
επιστολή του προς το προεδρείο του σώματος, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από το 
Ευρωπαϊκό Κόμμα και να καταστεί ανεξάρτητος.   

 Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, επειδή 
υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι θα κατατεθούν σήμερα και για τους οποίους υπάρχει εισήγηση να 
κηρυχθούν ως επείγοντες και να ψηφιστούν σήμερα.  Οι κανονισμοί τιτλοφορούνται «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό Επίδομα Ιπτάμενου Προσωπικού) Κανονισμοί του 2013».  
Αν δεν υπάρχει οιαδήποτε ένσταση, κηρύσσονται ως επείγοντες και παραπέμπονται στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή με την παράκληση να συνέλθει, για να τους μελετήσει και να ετοιμάσει τη σχετική 
έκθεση.   

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, 
έγγραφα, εκθέσεις  

Κατατέθηκαν  
από τους υπουργούς  

Παραπέμπονται στις 
επιτροπές 

1.  Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 
Έλεγχος Περιουσίας)  (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.108-2013). 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

Νομικών 

2.  Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και 
των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.109-2013). 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως  

Νομικών 

3.  Ο περί Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.110-2013). 

Εσωτερικών Εσωτερικών 

4.  Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 
Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και 
Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.111-2013). 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως  

Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών  

5.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου του 2013 Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.112-2013). 

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

6.  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, 
Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων 
του Ιδιωτικού Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.113-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

7.  Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών 
Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2013. 

Οικονομικών  Νομικών 
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(Αρ. Φακ. 23.01.054.114-2013). 

8.  Ο περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.115-2013). 

Εξωτερικών  Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων  

9.  Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών 
Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.116-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

10.  Οι περί Ζωνών Ασφαλείας Κανονισμοί του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.032-2013). 

Εξωτερικών  Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων  

Προτάσεις νόμου Κατατέθηκαν από Παραπέμπονται 
στις επιτροπές 

1. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός 
Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.045-2013). 

Αντρέα Φακοντή, 
Κώστα Κώστα 
και Χριστάκη Τζιοβάνη 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Συγκοινωνιών και 
Έργων  

2. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.046-2013). 

Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή Περιβάλλοντος  

Περιβάλλοντος  

3. Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.047-2013). 

Γιώργο Περδίκη,  
βουλευτή του Κινήματος 
Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

4. Ο περί Ωφελημάτων (Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.048-2013). 

Νικόλα Παπαδόπουλο  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

5. Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 
2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.049-2013). 

Νικόλα Παπαδόπουλο  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

6. Ο περί της Χρήσης Υπηρεσιακού Οχήματος 
από Αξιωματούχους του Κράτους Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.050-2013). 

Αβέρωφ Νεοφύτου  
και Πρόδρομο Προδρόμου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

7. Ο περί της Χρήσης Υπηρεσιακού Οχήματος 
από Αξιωματούχους του Κράτους 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.051-2013). 

Γιώργο Περδίκη,  
βουλευτή του Κινήματος 
Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

 Τα υπʼ αριθμόν 1, 2 και 3 θέματα, που τιτλοφορούνται «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 
Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013», «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και «O περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013» δεν είναι έτοιμα.   
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 Το υπʼ αριθμόν 4 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2013 
Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου  

 Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης 

 Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης 

  Σταύρος Ευαγόρου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Μαΐου, καθώς και στις 3 Ιουνίου 2013.  Στα 
πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο 
γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). 

 Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το έτος 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες 
ύψους €34.600.000 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία 
(€27.000.000) και από άλλες δραστηριότητες (€7.600.000). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι συνολικές δαπάνες του ΡΙΚ 
αφορούν δαπάνες για το μόνιμο προσωπικό του ιδρύματος (€11.681.655), γενικά έξοδα και υπηρεσίες 
(€1.465.600), έξοδα προγραμμάτων (€14.365.000), συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων 
εγκαταστάσεων (€2.023.900), αποπληρωμή δανείων (€2.705.500), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€2.060.000), 
καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€298.345). 

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, έχουν 
ενσωματωθεί σε αυτόν οι πρόνοιες των σχετικών με τον καταρτισμό των προϋπολογισμών για τα νομικά 
πρόσωπα δημόσιου δικαίου εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών και έχει διαμορφωθεί ο τρόπος 
παρουσίασης και δομής του στη βάση των συστάσεων και παρατηρήσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού.   

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
του ΡΙΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο προϋπολογισμός του ιδρύματος για το έτος 2013 παρουσιάζει μείωση 
ύψους €8 εκατομ. σε σχέση με το 2012, η οποία αντιστοιχεί σε περικοπές στο εργατικό κόστος, στο 
ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα και στις κεφαλαιουχικές δαπάνες του ιδρύματος.  Όπως ο ίδιος επισήμανε 
περαιτέρω, στα πλαίσια της προσπάθειας συγκράτησης των δαπανών του ΡΙΚ έχουν μειωθεί μεταξύ άλλων οι 
αμοιβές των συνεργατών του ΡΙΚ και η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση.        

 Κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν επεξηγήσεις και στοιχεία για 
επιμέρους θέματα, που αφορούν μεταξύ άλλων την απασχόληση μόνιμου και έκτακτου προσωπικού, καθώς 
και των συνεργατών, τη μισθοδοσία του διευθυντικού προσωπικού, το ταμείο ευημερίας και την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού, τα ωφελήματα που λαμβάνει το προσωπικό του ΡΙΚ και την 
ψηφιακή πλατφόρμα τηλεοπτικής μετάδοσης. 

 Τοποθετούμενος στα πιο πάνω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ κατέθεσε σε σχέση με 
την εργοδότηση και τη μισθοδοσία του προσωπικού του ΡΙΚ τα πιο κάτω στοιχεία: 

Κατηγορία προσωπικού Αριθμός υπαλλήλων 
 κατά την  

31
η
 Δεκ. 2012 

Μέσος όρος μηνιαίου  
μισθού το 2012 

 Μόνιμοι υπάλληλοι 121 €3.788 

 Ωρομίσθιο προσωπικό   41 €1.588 

 Συνεργάτες αορίστου χρόνου 281 €1.841 

 Συνεργάτες ορισμένου χρόνου 178                          € 354 
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Επιπροσθέτως, οι εκπρόσωποι του ΡΙΚ κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 21
ης

 Μαΐου 2013, στο 
οποίο περιλαμβάνονται απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους βουλευτές. 

 Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του θέματος, την επιτροπή απασχόλησε ανάμεσα σ’ άλλα και το 
θέμα των εσόδων του ΡΙΚ από διαφημίσεις.  Σε σχέση με το θέμα αυτό, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την 
άποψη ότι το ΡΙΚ, όντας ραδιοτηλεοπτικός σταθμός που λαμβάνει κρατική χορηγία, δεν πρέπει ταυτόχρονα να 
έχει έσοδα από διαφημίσεις, σημειώνοντας ότι η πρακτική αυτή ακολουθείται και στο εξωτερικό. 

 Συναφώς, τα ίδια μέλη δήλωσαν ότι το ΡΙΚ πρέπει να επικεντρωθεί στο ρόλο του, ο οποίος μεταξύ 
άλλων είναι η αντικειμενική ενημέρωση του κοινού και όχι η αύξηση των εσόδων του από διαφημίσεις. 

 Ακολούθως, οι ίδιοι βουλευτές εισηγήθηκαν όπως ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός προωθηθεί στην 
ολομέλεια του σώματος μαζί με σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία να προβλέπει ότι από την 1

η
 Ιανουαρίου 

2014 το ΡΙΚ δε θα λαμβάνει έσοδα από διαφημίσεις. 

 Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ δήλωσε σε σχέση με τις πιο πάνω θέσεις ότι 
το ίδρυμα δε στοχεύει στην αύξηση των εσόδων του από διαφημίσεις και επισήμανε ότι ενδεχόμενη περικοπή 
στα προϋπολογιζόμενα έσοδά του για το έτος 2013 από διαφημίσεις, τα οποία ανέρχονται σε €4,5 εκατομ., θα 
δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ΡΙΚ.   

 Σε σχέση με την εισήγηση για προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που να απαγορεύει στο ΡΙΚ να 
λαμβάνει έσοδα από διαφημίσεις από την 1

η
 Ιανουαρίου 2014, ο ίδιος αρμόδιος εξέφρασε την άποψη ότι η εν 

λόγω ρύθμιση δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και 
εισηγήθηκε όπως αυτή εξεταστεί στα πλαίσια συζήτησης του ευρύτερου θέματος της λειτουργίας της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης, μέσα από την οποία θα τεθούν εκ νέου οι στόχοι, η αποστολή και οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης του ΡΙΚ στη βάση ενός πλαισίου όμοιου με αυτό που ισχύει στις χώρες της Ευρώπης. 

 Σημειώνεται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού, με βάση τα πιο πάνω, 
κατέθεσε στη συνεδρίαση της ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013 σχετική πρόταση νόμου, 
που τιτλοφορείται «Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

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

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν τροπολογίες εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού και θεωρούνται αναγνωσθείσες.   

(Οι σχετικές τροπολογίες) 

 Προτεινόμενες τροπολογίες εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού  

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

«1. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 10 01 150 Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού και Σχέδιο 
Περιθωριακών Ωφελημάτων 

€300.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο του κονδυλίου του άρθρου 150 του Κεφαλαίου 01 
«Αποδοχές Προσωπικού» ποσοστού είκοσι τοις εκατόν (20%). 

Σημ.: Το ποσό της μείωσης ανέρχεται στις €60.000. 

2. Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 13 02 200-289 Γενικά Έξοδα και Υπηρεσίες  €1.465.600 

 15 03 313-395 Έξοδα Προγραμμάτων €5.155.000 

 17 04 401-441 Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανημάτων 
και Άλλων Εγκαταστάσεων 

€2.023.900 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο των κονδυλίων των πιο πάνω Κεφαλαίων ποσοστού δέκα 
τοις εκατόν (10%) εξαιρουμένου του Άρθρου 300 του Κεφαλαίου 03 «Κόστος Συνεργατών». 
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Σημ.: α. Οι εν λόγω αποκοπές θα επιφέρουν ανάλογη μείωση της κρατικής χορηγίας. 

 β. Το ποσό της μείωσης ανέρχεται στα €864.450.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Προδρόμου, παρακαλώ, ο οποίος θα αναφερθεί, αντιλαμβάνομαι, και στις τροπολογίες.   

 Ωραία! 

ΠΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: 

 Από τη θέση μου, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε.  Θα είμαι σύντομος.   

 Η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού, μετά από τις συζητήσεις που έχουν γίνει 
σχετικά με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, για τον προϋπολογισμό και όχι μόνο, έχει καταθέσει, ως γνωστόν, 
μία πρόταση νόμου με την οποία σκοπός μας είναι να εισαχθεί μία, όχι ακριβώς νέα αντίληψη, αλλά μάλλον η 
επαναφορά του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι η κατʼ εξοχήν αποστολή 
του, δηλαδή η παραγωγή δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και εν καιρώ θα συζητηθεί αυτή η πρόταση.  Επειδή δε 
θέλαμε να προκαταλάβουμε μέσω του προϋπολογισμού τυχόν σχεδιασμούς που έγιναν, δίνεται ο χρόνος, με 
την πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί, από το επόμενο ημερολογιακό έτος να έχουμε όλη την άνεση να 
ακουστούν όλες οι απόψεις και οι ιδέες και να γίνει μία τοποθέτηση πάνω στη δική μας αντίληψη, ότι αποτελεί 
και κάποιου είδους νόθευση του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά, αλλά, το κυριότερο, αποτελεί και 
αποπροσανατολισμό του ίδιου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου η προσπάθεια να αποκομίσει οφέλη από 
εμπορική διαφήμιση. 

 Με αυτά τα δεδομένα και επειδή σε προηγούμενα χρόνια η θέση της δικής μας ομάδας δεν ήταν θετική 
απέναντι στο γενικότερο τρόπο διαχείρισης και ειδικότερα οικονομικής διαχείρισης του ΡΙΚ και πολλές φορές, 
σχεδόν πάντα, δεν εδινόταν θετική ψήφος στον προϋπολογισμό, φέτος θα δώσουμε θετική ψήφο αναμένοντας 
τη συζήτηση η οποία θα γίνει, αλλά και εφαρμόζοντας μία γενικότερη πολιτική έναντι των διαφόρων 
ημικρατικών οργανισμών, για να συνάδει η οικονομική τους διαχείριση με τις στιγμές τις οποίες περνά ο τόπος 
μας.  Έχουμε μία τροπολογία, στην οποία έχετε αναφερθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δύο τροπολογίες. 

ΠΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: 

 Δύο τροπολογίες.  Ουσιαστικά μία είναι στη φιλοσοφία να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες εξοικονομήσεις.  
Προτείνεται λοιπόν η αποκοπή από τις δαπάνες 20% στο Κεφάλαιο 1, στο άρθρο 150, που είναι το ταμείο 
ευημερίας του προσωπικού και το σχέδιο περιθωριακών ωφελημάτων.  Μπορεί να γίνει αυτή η εξοικονόμηση.  
Και, επιπρόσθετα, προτείνεται με μία δεύτερη τροπολογία μία περικοπή δαπανών, δηλαδή της τάξης του 10%, 
αυτή τη φορά στα γενικά έξοδα και τις υπηρεσίες και στα έξοδα προγραμμάτων.  Εξαιρούνται όλων των ειδών 
οι αποδοχές προσωπικού, είτε πρόκειται για μόνιμο προσωπικό είτε πρόκειται για συνεργάτες.  Ο σκοπός δεν 
είναι να μειωθούν οι απολαβές.   

 Και με αυτές τις δύο τροπολογίες σκοπείται η εξοικονόμηση ποσού οκτακοσίων εξήντα τόσων χιλιάδων 
ευρώ και ισόποση βέβαια πρέπει να είναι η μείωση της κρατικής χορηγίας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το λόγο έχει ο κ. Λαμάρης. 

 Να παρακαλέσω μόνο, εάν πρόκειται να αγορεύσουμε επί μακρόν, να έρθουμε στο βήμα. 

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ: 

 Όχι, δε θα αγορεύσω, κύριε Πρόεδρε.  Δε θα αγορεύσω, ακριβώς γιατί για το θέμα των διαφημίσεων και 
για τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με την πολιτική της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης θα μας δοθεί η ευκαιρία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στην επιτροπή Εσωτερικών. 

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ: 

 …να τα συζητήσουμε στην επιτροπή Εσωτερικών και όχι όπως εκάμναμεν πάντοτε με τον 
προϋπολογισμό.   
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 Εμείς απλώς θέλουμε να επισημάνουμε ότι είναι ένας προϋπολογισμός πολύ πιο χαμηλός απʼ ό,τι ήταν 
πριν μερικά χρόνια και, παρʼ όλα αυτά, εκτιμούμε ως θετικό ποιοτικά το έργο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου με τις επιμέρους αδυναμίες και προβληματισμούς που όλοι κατά καιρόν κάμνουμεν, αλλά και 
συμπεριφορές που βεβαίως δε θα έπρεπε να υπάρχουν. 

 Εμείς, σε σχέση, κύριε Πρόεδρε, με τις τροπολογίες…  Θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό.  Για τις 
τροπολογίες έχουμε την εξής άποψη, έχω και εισήγηση ταυτόχρονα: Έχουμε διερευνήσει το θέμα του ταμείου 
ευημερίας προσωπικού και διαπιστώσαμε ότι πέρσι αυτό το κονδύλι μεταφέρθηκε στο ταμείο υγείας του 
προσωπικού, για να καλύψει προσωπικό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου το οποίο δεν εκαλύπτετο, 
συνεργάτες δηλαδή που δεν εκαλύπτονταν από τα σχέδια που υπήρχαν μέσα.  Γιʼ αυτό εμείς εισηγούμαστε να 
σταυρωθεί, να δεσμευτεί αυτό το κονδύλι, για να δούμε αν είναι έτσι.  Αν θα είναι ένα κονδύλι το οποίο δε θα 
πάει σε εκδρομές, ως συνήθως, αυτό γνωρίζουμε, και είναι γιʼ αυτό το σκοπό, να μας δοθεί η δυνατότητα να 
μην το στερήσουμε από το ίδρυμα, αλλά να το ξανασυζητήσουμε.  Γιʼ αυτό εισηγούμαστε τη δέσμευση.   

 Σε σχέση με τα άλλα δύο, δεν έχουμε διαφωνία με μείωση 10% στα γενικά έξοδα και στα έξοδα 
προγραμμάτων, να πιεστεί ακόμα περισσότερο το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου να τα βγάλει πέρα, αλλά 
έχουμε μία ανησυχία για τη συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων.  Δε θα θέλαμε 
ποτέ να δούμε ένα ίδρυμα κρατικό, τηλεόρασης, το οποίο, σαν παίζει η τηλεόρασή μας, ξαφνικά να κλείνει, γιατί 
δε συντηρήθηκε το άλφα ή βήτα μηχάνημα ή τα κτίρια του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου τα οποία είναι υπό 
βελτίωση να τα δούμε να πέφτει κανένα και να έχουμε προβλήματα.  Γιʼ αυτό εισηγούμαστε και στους 
συναδέλφους να υιοθετήσουμε το 10% για τα δύο πρώτα ποσά και να εξαιρέσουμε το άλλο ή, αν θέλετε, να το 
δεσμεύσουμε, για να δούμε για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί.   

Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ: 

 Το 10% δεν καταντά να κλείσει το ΡΙΚ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Νικολαΐδης, παρακαλώ. 

Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε πρόεδρε, κι εμείς θεωρούμε ότι η γενικότερη συζήτηση για το ρόλο του ΡΙΚ ως φορέα δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης επιβάλλεται σε μία εποχή όπου αυτή η συζήτηση γίνεται ευρύτερα σε όλα τα μήκη και πλάτη 
της Ευρώπης.  Αυτή η οικονομική κρίση έφερε και την ανάγκη επανεξέτασης, αν θέλετε, και επανανάδειξης του 
ρόλου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ενός ρόλου ο οποίος ασφαλώς, από τη στιγμή που θα του τεθούν τα 
πλαίσια μέσα στα οποία θα λειτουργεί, θα πρέπει να στηριχθεί με επάρκεια, για να μπορέσει το οποιοδήποτε 
ίδρυμα, οποιοσδήποτε φορέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να επιτελέσει το έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσει 
ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες, επαναλαμβάνω, της οικονομικής κρίσης και της γενικότερης κρίσης που περνά 
σήμερα η Ευρώπη και ο τόπος μας ασφαλώς.   

 Σε ό,τι αφορά την εισήγηση του ΑΚΕΛ για το σταύρωμα των κονδυλίων που αφορούν τα προγράμματα 
εμείς θα συμφωνούσαμε, γιατί ασφαλώς θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα για οικονομική περισυλλογή σε ό,τι 
αφορά όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς ως θέμα αρχής, όμως, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα, θα 
θέλαμε να υπάρξει ένας πιο ενδελεχής διάλογος με το ΡΙΚ, για να δούμε τι θα σήμαινε μία αποκοπή αυτού του 
κονδυλίου.  Δε θα θέλαμε ενόψει και της γενικότερης συζήτησης να δημιουργηθούν οποιαδήποτε προβλήματα 
στο ίδρυμα αυτό.  

 Ευχαριστούμε, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άλλος που θέλει να μιλήσει;  

 Ο κ. Περδίκης. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, πριν λίγα χρόνια σε αυτή τη Βουλή ακούστηκε από άλλον, όχι από εμένα, περί 
σπάταλου και αχαΐρευτου Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.  Το πρώτο, το σπάταλο, αποδείχθηκε πέραν 
πάσης αμφιβολίας και λογιστικά.  Τα €40 εκατομ. προϋπολογισμός έχουν μειωθεί κατά 40%.  Αποδείχθηκε ότι 
τότε τουλάχιστον ήταν σίγουρα σπάταλο.  Το αχαΐρευτο θα έλεγα ότι επίσης αποδείχθηκε ποιοτικά, διότι 
σήμερα το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άποψη ακροαματικότητας και 
τηλεθέασης και ποιότητας προγραμμάτων απʼ ό,τι ήταν τότε.   

 Παρʼ όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σαφώς πολύ περισσότερα περιθώρια βελτίωσης και όσον 
αφορά την οικονομία του πράγματος, αλλά και την ποιότητα του προγράμματος.  Γιʼ αυτό θεωρώ ότι οι 
προτάσεις που κατέθεσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όπως τις έχει τροποποιήσει το ΑΚΕΛ, είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση και θα ψηφίσουμε…  Εμείς υποστηρίζουμε τη δέσμευση των κονδυλίων για το ταμείο της 
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μέριμνας και την αποκοπή του 10%.  Εάν αποδεχτούν οι εισηγητές, κύριε Πρόεδρε, αυτή η αποκοπή να μην 
περιλαμβάνει τα μηχανήματα, καλώς.  Αν δεν αποδεχτούν, εμείς συμφωνούμε και την αποκοπή και για τη 
συντήρηση, γιατί δεν πιστεύουμε ότι με ένα 10% καλύτερη διαχείριση των μηχανημάτων θα σταματήσει να 
λειτουργεί το ΡΙΚ.  Έχει πολλούς άλλους τομείς, η προσωπική μου η αντίληψη, που θα μπορούν να γίνουν 
εξοικονομήσεις και να γίνει πιο σωστή διαχείριση, για να γίνει πιο οικονομική και πιο αποδοτική η λειτουργία 
μίας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Κουλίας. 

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, όταν δει κάποιος τον προϋπολογισμό…  Όταν ήμουν νεοφώτιστος βουλευτής, την 
πρώτη φορά που μπήκα στη Βουλή, είχε ένα ταμείο ευημερίας του αποχετευτικού συστήματος.  Ρώτησα τον κ. 
Κατσουρίδη «είντα μ’ που είναι τούτοι;».  Νόμιζα ήταν για τις χήρες, τα ορφανά, τους φτωχούς.  Όταν είδα στην 
έκθεση, είδα ότι -ήταν το χρηματιστήριο τότε, το 1999 ήρθα στη Βουλή- ήταν, για να αγοράζουν μετοχές, να 
πηγαίνουν ταξίδια στον Πρόδρομο.  Έγραφεν τζιαι που ήταν να πάσιν!  Αυτό ήταν ταμείο ευημερίας!  Και κατά 
καιρούς…  Εγώ δεν το ψήφισα τότε.  Και τώρα που το βλέπω ακούω το συνάδελφο το Λαμάρη, που λέει «μα 
επήαν για σκοπούς υγείας».  Μα, αν το ΡΙΚ θέλει για σκοπούς υγείας και έχουμε πρόβλημα, να το βάλει πάνω.  
Δεν μπορεί να βάλλεις “ταμείο ευημερίας” και να αρπάσσεις το κονδύλι, να το παίρνεις όπου θέλεις!  Ένʼ σαν 
τούτα που κάμνουμε με την άμυνα.  Γράφουμε και φορολογούμε τον κόσμο για τους τόκους 15% για την άμυνα 
και στο τέλος κάμνουμε ζιαφέττιν, ας πούμε.  Ε, δε γίνουνται τούτες οι δουλειές!  Πρέπει να είμαστε 
σισταρισμένοι, κύριοι, και νομίζω οι τροπολογίες που βάλλει ο Συναγερμός είναι σωστές, για να δώκει και το 
μήνυμα ότι διάγουμε δύσκολες ώρες.  Τώρα, αν θέλει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και έχει ανάγκη για τους 
υπαλλήλους του και δυστυχούν ή έχουν πρόβλημα με την υγεία τους και χρειάζονται χρήματα, να το φέρουν 
τζιαι να το δούμε.  Έντζιε είμαστε άγριοι άνθρωποι εδώ.  Νομίζω έχουμε τη συναίσθηση να σκεφτούμε σωστά 
και νούσιμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλία. 

 Ο κ. Βότσης, παρακαλώ. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να σημειώσω ότι πρέπει να καταγραφεί -και θέλω να το καταγράψω- 
ότι όντως το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ και οι εργαζόμενοι έχουν κάμει ιδιαίτερες προσπάθειες, ώστε να 
έχουμε μπροστά μας έναν προϋπολογισμό αρκετά μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εξού και η 
συνεισφορά του κράτους είναι αρκετά μειωμένη.  Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό.  Όπως επίσης πρέπει να 
καταγράψουμε ότι το ΡΙΚ έχει καταφέρει με μειωμένο προϋπολογισμό να έχει πολύ υψηλές ακροαματικότητες, 
πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι σίγουρα δεν είναι ούτε με το πολύ προσωπικό ούτε με τους υψηλούς μισθούς 

που γίνεται η ακροαματικότητα είναι με τη σωστή λειτουργία.  Και πρέπει να καταγραφεί αυτό. 

 Από εκεί και πέρα, πρέπει να σταλούν και κάποια μηνύματα όχι ειδικά από το ΡΙΚ, από όλες τις 
δυνάμεις αυτού του τόπου.  Και το ΡΙΚ είναι μια τέτοια δύναμη.   Γι’ αυτό λοιπόν εμείς όσον αφορά την πρώτη 
τροπολογία…  Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι εισηγητές με το σταύρωμα, αντί της καταψήφισης.  Και να 
δούμε, όταν θα έρθει στην επιτροπή, πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα λεφτά.  Για τα τρία σημεία πιο κάτω, θα 
συμφωνήσουμε με την εισήγηση του Δημοκρατικού Συναγερμού για την αποκοπή στα γενικά έξοδα και 
υπηρεσίες, θα συμφωνήσουμε για την αποκοπή στα έξοδα προγραμμάτων και θα εισηγηθούμε σταύρωμα της 
τρίτης εισήγησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θέλω να υπάρξουν συναινέσεις, δεδομένου ότι δεν έχει κατατεθεί τροπολογία, όπως ξέρετε, δυνάμει του 
κανονισμού.  Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν συναινέσεις σε όλα αυτά που έχουν λεχθεί για τις δεσμεύσεις; 

 Μάλιστα. 

 Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση.  Αντιλαμβάνομαι ότι οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί 
γίνονται αποδεκτές από όλους τους συναδέλφους και συνεπώς προχωρούμε στην ψηφοφορία σε ό,τι αφορά 
τις δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.   

 Τροπολογία πρώτη, που αφορά τα Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού και Σχέδιο Περιθωριακών 
Ωφελημάτων, με την τροποποίηση ως έχει κατατεθεί.   
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννιά υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο.   Δεν υπάρχουν εναντίον, δεν υπάρχουν αποχές. 

 Εγκρίνεται. 

 Η υπ’ αριθμόν 2 τροπολογία, με τις παρατηρήσεις, τροποποιήσεις, ως έχουν κατατεθεί. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννιά υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγκρίνεται ομόφωνα και πάλι.  Δεν υπάρχουν αρνητικές ψήφοι, δεν υπάρχουν αποχές.   

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ποσού ύψους €33.937.940 για 
τη χρήση του έτους που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Δημιουργία και κατάργηση θέσεων.  Άρθρο 5. 

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

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 7. 

 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.  Άρθρο 8. 

 Μείωση επιδομάτων και υπερωριών.  Άρθρο 9. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 10. 

 Αναστολή πρόσληψης συνεργατών.  Άρθρο 11. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 12. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 13. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 14. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 μέχρι 14; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 
2013 Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο.  
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 Νομίζω ότι το μήνυμα της Βουλής είναι ομόφωνο και ομόθυμο, ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή κρατική 
ραδιοτηλεόραση, αντικειμενική, πολυφωνική, δημοκρατική και ασφαλώς στους σημερινούς δύσκολους καιρούς 
χρειαζόμαστε και εξοικονομήσεις και νοικοκύρεμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

 Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 5 θέμα, που είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 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 Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων του 2013 Νόμος του 2013» 
Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου  

 Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης 

 Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης 

 Σταύρος Ευαγόρου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

 Ο προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για το έτος 2013 προνοεί δαπάνες ύψους €4.889.335 και έσοδα ύψους €3.628.413. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ΓΕΡΗΕΤ για το 2013 
παρουσιάζουν αύξηση κατά €906.405 συγκρινόμενα με το 2012 και αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Τέλη αδειών ηλεκτρονικών επικοινωνιών €2.643.930 

2. Τέλη εκχώρησης και χρήσης αριθμοδοτικών πόρων €300.000 

3. Τέλη αδειών ταχυδρομικών υπηρεσιών €139.483 

4. Τόκοι εισπρακτέοι (βάσει προϋπολογισμού)  €545.000 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τη λειτουργία του γραφείου και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ανέρχονται στα €4.889.335, παρουσιάζοντας μείωση κατά €443.514 (ή 
8,32%) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012 (€5.332.849). 

 Η κατανομή των δαπανών στα κυριότερα κονδύλια αναλύεται ως ακολούθως: 

1. Αποδοχές προσωπικού  €2.259.882 

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/Έρευνες €284.000 

3. Λειτουργικές δαπάνες  €289.323 

4. Επιστροφή τελών σε παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών  €1.200.000 

5. Μίσθωση υπηρεσιών €329.215 

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος ενώπιον της επιτροπής, ο 
προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ 
αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν προς τις 
ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν ήδη στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και 
ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Στο στάδιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό αυτό μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το Γραφείο 
του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων την κατάθεση της αναλογιστικής 
μελέτης που αφορά τα σχέδια συντάξεων και χορηγημάτων του ΓΕΡΗΕΤ, η οποία και αποστάλθηκε με σχετική 
επιστολή ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013. 

 Αναφορικά με το θέμα της έκδοσης τρίτης άδειας κινητής τηλεφωνίας, ο Επίτροπος ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το οποίο 
προτίθεται να προχωρήσει με την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού. 
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 Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά την απόκτηση ιδιόκτητου κτιρίου για τη στέγαση του ΓΕΡΗΕΤ, ο Επίτροπος 
ενημέρωσε την επιτροπή ότι το ζήτημα βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών και ότι θα 
ζητηθεί η άποψη του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και της 
Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας, προτού προχωρήσει η υλοποίησή του.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισής του σε νόμο για την κατά νόμο 
έγκριση του προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ για το 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ορίστε, κύριε Κατσουρίδη. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Με το σκεπτικό που επιχειρηματολόγησε ο κ. Προδρόμου για το ΡΙΚ και ο κ. Βότσης επίσης και που 
κλείσατε εσείς, ότι η Βουλή ομόθυμα θέλει να στείλει ένα μήνυμα περισυλλογής, εμείς διερωτόμαστε γιατί 
αρχόμενοι από τον κρατικό προϋπολογισμό και συνεχίζοντας με τους ημικρατικούς και κάθε άλλο οργανισμό 
που έρχεται μπροστά μας κάμνουμε τουλάχιστον μια περικοπή του 10% και για τους επιτρόπους και τους 
ρυθμιστές δεν κάμνουμε!  Η εισήγησή μας είναι να κάνουμε ένα 10% και στον συγκεκριμένο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεδομένου ότι δεν υπήρξε οιαδήποτε τροπολογία, δεν… 

 Ορίστε.  Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε παρά να συμφωνήσουμε απόλυτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αν είναι ομόφωνο το σώμα, θα το αποδεχτώ, αλλά θα παρακαλέσω να τηρούμε τον κανονισμό, για να 
μη δημιουργούνται παρεκβάσεις οι οποίες ουσιαστικά γίνονται κανόνας και όχι εξαίρεση. 

 Ο κ. Προδρόμου. 

ΠΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: 

 Βεβαίως, μας προβλημάτισε και από πριν αυτό που έχει πει ο συνάδελφος και είναι σωστό σε επίπεδο 
αρχών, αλλά χρειάζεται προσοχή, γιατί ο κάθε οργανισμός έχει διαφορετική δομή προϋπολογισμού και πρέπει 
να ξέρουμε και τι κόβουμε.  Εδώ, αν θα το κάνουμε τώρα, πρέπει να δούμε και τι κόβουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να αναβληθεί, για να το δείτε ακριβώς, να δείτε τις λεπτομέρειες. 

 Αναβάλλεται λοιπόν το υπ’ αριθμόν 5 θέμα, «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2013 Νόμος του 2013», για μια εβδομάδα.   

 Το υπ’ αριθμόν 6 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 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 Αναπτύξεως Γης του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης 

 Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης 

 Σταύρος Ευαγόρου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης 
(ΚΟΑΓ).   

 Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το έτος 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €10.784.350 και έσοδα 
ύψους €14.832.155.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του οργανισμού για το 
2013 αφορούν κυρίως κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων, την αγορά γης 
και την αγορά κτιρίων με τη μέθοδο της ολικής ανάθεσης (€3.315.590), την εξυπηρέτηση των κυβερνητικών 
δανείων (€167.000), δαπάνη για την προώθηση του Σχεδίου Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων (€4.158.410) και 
διοικητικές δαπάνες (€3.113.350).  Για τις μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό έχει προϋπολογιστεί 
το ποσό των €30.000. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα κυριότερα έσοδα του οργανισμού αναμένεται να προέλθουν από 
εισπράξεις από την πώληση κατοικιών και οικοπέδων (€8.913.870) και από τόκους εισπρακτέους (€2.100.000).  
Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €3.735.000 θα προέλθει από κυβερνητική χορηγία, με σκοπό τη χρηματοδότηση 
στεγαστικών σχεδίων για χαμηλά αμειβομένους.   

 Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 
ΚΟΑΓ δήλωσε ότι, με την έναρξη της οικονομικής κρίσης περί το τέλος του 2008 και σταδιακά για τα επόμενα 
χρόνια, ο οργανισμός αύξησε τους ρυθμούς ανάπτυξής του συμμορφούμενος με την κυβερνητική πολιτική για 
ενίσχυση και τόνωση του κατασκευαστικού τομέα.   

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεχιζόμενη κρίση έπληξε και πλήττει σε μεγάλο βαθμό τις 
εισοδηματικές τάξεις στις οποίες απευθύνεται ο οργανισμός, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται δυσκολίες 
τόσο στην είσπραξη των οφειλόμενων δόσεων όσο και στη διάθεση των οικιστικών μονάδων, ενώ παράλληλα 
το ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές παρουσιάζεται μειωμένο. 

 Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πρόσθετα ότι η μείωση του αριθμού των αιτήσεων από ενδιαφερόμενους 
αγοραστές ανάγκασε τον οργανισμό να αναπροσαρμόσει το αναπτυξιακό στεγαστικό του πρόγραμμα.  Στη 
βάση της αναπροσαρμογής αυτής, αριθμός έργων για τα οποία κατακυρώθηκαν προσφορές τα προηγούμενα 
χρόνια δεν περιλήφθηκε στον υπό αναφορά προϋπολογισμό.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, ο οργανισμός 
έχει αυτή τη στιγμή ένα απόθεμα 244 οικιστικών μονάδων, το οποίο παραμένει αδιάθετο, και συναφώς το 
συμβούλιο του οργανισμού μελετά την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων που να διευκολύνουν ενδιαφερόμενους 
δικαιούχους να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. 

 Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, βουλευτές μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως μελετηθούν 
άλλοι τρόποι αξιοποίησης των αδιάθετων μονάδων, όπως για παράδειγμα η διάθεσή τους για στέγαση 
προσφύγων οι οποίοι αυτή τη στιγμή διαμένουν σε ακατάλληλες κατοικίες. 

 Περαιτέρω, τέθηκε εισήγηση από βουλευτές μέλη της επιτροπής όπως ο οργανισμός εισπράττει από 
τους δικαιούχους ένα ποσό ως προκαταβολή προτού προχωρήσει στην ανέγερση οποιωνδήποτε οικιστικών 
μονάδων, ώστε να δεσμεύεται ο δικαιούχος για την αγορά της μονάδας και να μειώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η 
αχρείαστη ανέγερση κατοικιών. 

 Τέλος, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης, η οποία 
δυσχεραίνει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των δικαιούχων, ο οργανισμός προχωρήσει σε μείωση των 
τιμών των διαθέσιμων κατοικιών.  Εισηγήθηκαν επίσης ο οργανισμός να μην προβεί σε οποιαδήποτε νέα 
σύναψη συμβολαίου για ανέγερση οικιστικών μονάδων μέχρι να εξευρεθεί τρόπος διάθεσης των υφιστάμενων 
οικιστικών μονάδων. 

 Αναφερόμενος στις πιο πάνω εισηγήσεις μελών της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
του οργανισμού δήλωσε ότι ήδη μελετώνται από το συμβούλιο εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης των υφιστάμενων 
οικιστικών μονάδων. 

 Περαιτέρω δήλωσε ότι οι τιμές διάθεσης των οικιστικών μονάδων έχουν μειωθεί σημαντικά, 
λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. 

 Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο οργανισμός δεν προτίθεται να προβεί στο παρόν στάδιο στη 
σύναψη οποιουδήποτε νέου κατασκευαστικού συμβολαίου, αποστέλλοντας παράλληλα στην επιτροπή σχετική 
επιστολή, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2013, στην οποία αναφέρεται ότι το τελευταίο κατασκευαστικό συμβόλαιο που 
υπογράφηκε ήταν στις 30 Ιανουαρίου του 2012 και αφορούσε την “προμήθεια” δέκα οικιστικών μονάδων στα 
Λειβάδια Λάρνακας.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της και 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 Αναπτύξεως Γης για το έτος 2013. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 O κ. Μαυρίδης. 

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά στον Οργανισμό Αναπτύξεως Γης, απλώς δεν μπορούμε να αφήσουμε 
απαρατήρητο το γεγονός ότι έχει γίνει μία κακή διαχείριση των πόρων του οργανισμού.  Αυτός ο οργανισμός 
ακολουθεί μία πολιτική, κτίζει εκεί που νομίζει ότι υπάρχει ενδιαφέρον χωρίς να λαμβάνει οποιαδήποτε 
προκαταβολή.  Ως εκ τούτου, έχει απόθεμα διακόσιες σαράντα τέσσερις κατοικίες, που αποτελεί ρεκόρ και ένα 
τεράστιο ποσό βεβαίως, οι οποίες παραμένουν απούλητες, αρκετές από αυτές για αρκετά χρόνια.  Και αυτό 
σημαίνει ότι τη ζημιά θα την πληρώσει ο Κύπριος φορολογούμενος. 

 Πέραν τούτου, πιστεύω ότι η ύπαρξη αυτού του οργανισμού τίθεται υπό αμφισβήτηση, διότι δεν 
προσφέρει οτιδήποτε ουσιαστικό στην κυπριακή κοινωνία.  Βεβαίως, θα μπορούσε για παράδειγμα τα χρήματα 
τα οποία είναι στον προϋπολογισμό αυτό να διατίθενται σε άτομα με χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, να 
αγοράζουν μια οικία από τον ιδιωτικό τομέα, αφού και ο ίδιος ο οργανισμός έχει αγοράσει από τον ιδιωτικό 
τομέα είκοσι κατοικίες, από τις οποίες έχει πουλήσει μόνο τις δύο.  Άρα λοιπόν, καλύτερα να αφήνουμε το 
δικαίωμα στον Κύπριο πολίτη ο οποίος είναι δικαιούχος και να παίρνει και περισσότερα χρήματα.  Όμως αυτό 
είναι θέμα συζήτησης.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυρίδη. 

Ορίστε, κύριε Παπαγεωργίου. 

Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα.  

 Το σώμα πρέπει να γνωρίζει ότι το απόθεμα αυτό έχει δημιουργηθεί, ακριβώς διότι τα φτωχά στρώματα 
στα οποία απευθύνεται ο οργανισμός δυσκολεύονται στο να αγοράσουν ακόμα και τις πολύ φτηνές κατοικίες 
που ετοιμάζει.  Όμως, πρέπει να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στο ότι, λόγω του 
ότι έχουμε παγώσει αναγκαστικά λόγω τρόικας τα στεγαστικά προγράμματα για τους πρόσφυγες και τους 
συνοικισμούς, θα μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει χρήση αυτού του αποθέματος, διευκολύνοντας για 
παράδειγμα πρόσφυγες οι οποίοι έχουν μετακινηθεί από πολυκατοικίες οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Βότσης. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Θέλω να σημειώσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι -έχουν εντοπιστεί από την περσινή χρονιά- είχαν γίνει λάθος 
χειρισμοί σε σχέση με τους προγραμματισμούς, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε διακόσια δεκαπέντε, αν δεν 
είναι διακόσια σαράντα πέντε, ακίνητα τα οποία έχουν μείνει αδιάθετα.  Δεν υπάρχει ζήτηση.   

 Στην επιτροπή ενημερωθήκαμε -και νομίζω είναι καλά να ενημερωθεί και η επιτροπή Προσφύγων γι’ 
αυτό, έχουμε μιλήσει εμείς με το δικό μας εκπρόσωπο- υπάρχουν αιτήσεις ογδόντα πέντε προσφύγων, 
εγκεκριμένες, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα υποστατικά.   

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Είναι εννιακόσιες. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Όχι, ογδόντα πέντε εγκεκριμένες, μας είπαν στην επιτροπή, συγκεκριμένα.  Λοιπόν, είναι ευκαιρία να 
γίνει ένας συμψηφισμός.  Το προτείναμε.  Φαίνεται να υπάρχει διάθεση.  Θα πρέπει και η κυβέρνηση να δει 
αυτό το θέμα, κατά πόσο μπορούμε τουλάχιστον το απόθεμα που υπάρχει να εξυπηρετήσει ανάγκες 
προσφύγων οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι και δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια να τους δώσουν αυτή τη στιγμή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Φυττής, παρακαλώ. 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 
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 Εδώ και χρόνια, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς του ΔΗΚΟ λέμε το εξής, και έρχεται η 
στιγμή κάπως απότομα να δικαιωθούμε, ας το πούμε έτσι:   Εννιακόσιοι εγκεκριμένοι για σπίτι σε συνοικισμό.  
Δε θα πάρουν σπίτι, διότι αποφάσισε η κυβέρνηση, ακολουθώντας τις οδηγίες ή τις συστάσεις της τρόικας, να 
μη δίνονται πλέον σπίτια σε συνοικισμούς ούτε οικόπεδα θα διαχωρίζονται για νέα ζευγάρια ή αλλιώς.  Αυτοί οι 
εννιακόσιοι τι θα γίνουν;  Μας λέει ο Υπουργός Εσωτερικών «να αλλάξουν σχέδιο».  Να αλλάξουν σχέδιο…  Τι 
να αλλάξουν σχέδιο;  Να παίρνουν οικονομική χορηγία.  Εμείς για χρόνια λέμε, αφού καθυστερούν που 
καθυστερούν τέσσερα, πέντε, έξι χρόνια, και να δούμε πότε, να τους δώσει εναλλακτική λύση.  Εναλλακτική 
λύση είναι -υπολογίσαμε κάποιοι βουλευτές, με βάση τις προσφορές παγκύπρια, πόσο είναι το κόστος ενός 
σπιτιού με ένα υπνοδωμάτιο, με δύο, με τρία- να τους δίνει χρήματα γι’ αυτό το κόστος που υπολογίζεται συν 
ένα 10% λόγω καθυστέρησης και να πηγαίνουν να αγοράζουν από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα 
επαναδραστηριοποιηθεί έτσι, ή από τον Οργανισμό Χρηματοδότησης.   

 Ο Λευτέρης, ο φίλος μου, λέει να αγοράζουμε και έτοιμες πολυκατοικίες.  Και αυτό γίνεται, αλλά απλώς 
το κόστος θα είναι πιο μεγάλο.  Ερωτούν οι φίλοι μας εξ αριστερών για πέντε χρόνια «πού θα βρίσκουν τα 
υπόλοιπα ποσά;».  Και απαντούμε το εξής εμείς:  Οι νεαροί μπορούν να βοηθούνται, αν μπορούν από τους 
γονείς τους,  δεύτερον, μπορεί να δοθεί μια προτεραιότητα σ’ αυτούς για δάνειο από το Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών, τρίτον, μπορεί οι ίδιοι να έχουν κάποιες οικονομίες.  Ακόμα λέμε ότι οι νιόπαντροι μπορεί 
να έχουν και το κομπόδεμά τους από το γάμο τους.  Όσοι το προτιμήσουν.  Όσοι δεν το προτιμήσουν να 
κάτσουν να καρτερούν, να δούμε πότε θα πάρουν σπίτι, αν αλλάξει τώρα που κόπηκε εντελώς ’πού την τρόικα!   

 Επομένως, ο οργανισμός με αυτά τα διακόσια σπίτια που έχει είναι βοηθητικός για μερική έστω κάλυψη 
της ανάγκης αυτής.  Και επιμένουμε ότι πρέπει αυτή η ιδέα να συζητηθεί.  Τη βάλαμε στην επιτροπή 
Προσφύγων του κ. Χάσικου και του γενικού διευθυντή.  Έμεινε και εθώρεν μας, δηλαδή άρκεψεν να τη 
σκέφτεται.  Τώρα, πότε θα αποφασίσει άγνωστο! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.   

 Ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου και μετά ο κ. Χατζηγιάννης. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Πολύ εύστοχος ο αγαπητός συνάδελφος και συνευρισκόμενος στη συγκυβέρνηση Σοφοκλής Φυττής και 
πραγματικά απηχεί το νόημα και το μήνυμα των τελευταίων πέντε χρόνων.   

 Κύριε Πρόεδρε, κοντολογίς, δύο βασικά συμπεράσματα που πρέπει να χαρακτηρίζουν πλέον την όλη 
πολιτική μας.  Το κράτος-εργολάβος απεβίωσε,  πτώχευσε!  Υπήρξε διασπάθιση δημοσίου χρήματος και 
απέδειξε ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτό το έργο του εργολάβου.  Πάγια θέση μας ήταν ακριβώς αυτή.  
Γιατί να περιμένουν στην ουρά οι πρόσφυγες, όταν υπάρχουν αποθέματα οικιών, διαμερισμάτων στην αγορά 
και το κράτος δεν προβαίνει προς αγορές;  Δυστυχώς, δεν εφαρμόστηκε ποτέ και από κανέναν.  Ευελπιστούμε 
ότι, αν υπάρξει πολιτική διάθεση οικιών είτε σε φτωχά οικονομικά στρώματα είτε σε πρόσφυγες είτε σε άλλες 
κατηγορίες πολιτών, το κράτος δε θα χρειαστεί να πιάσει το ίδιο το πηλοφόρι, αλλά θα απευθυνθεί στην αγορά, 
θα αγοράσει διαθέσιμες κατοικίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.   

 Ο κ. Χατζηγιάννης και μετά ο κ. Βαρνάβα. 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, αν ο οργανισμός είχε προγραμματισμένα προγράμματα και στο τέλος της ημέρας 
οδηγείται σε μια τέτοια κατάσταση, σίγουρα δεν έχουμε παρά να σημειώσουμε το προβληματικό της 
κατάστασής του.  Αν σήμερα υπάρχουν περισσότερα σπίτια ή υπάρχει περίσσευμα σε οικίες, διακόσιες 
σαράντα, να το συζητήσουμε στην επιτροπή Προσφύγων.  Ωστόσο παράλληλα, να πούμε ότι πρόσφυγες οι 
οποίοι έχουν μετακινηθεί λόγω ετοιμόρροπων κτιριακών εγκαταστάσεων σε πολυκατοικίες σε διάφορες 
περιοχές της Κύπρου δεν έχουν, ή τους μισθώνει το κράτος, χώρους σήμερα να διαμένουν.  Άρα λοιπόν, το 
πρόβλημα είναι πολύ μικρό, για διακόσιες τόσες σαράντα οικίες… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριοι, σεβασμός στον ομιλητή! 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Να εγκατασταθούν αυτοί των οποίων τα σπίτια είναι σε ετοιμόρροπη κατάσταση. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Βαρνάβα και μετά ο κ. Κουλίας και η κ. Κουκουμά. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι με τις τοποθετήσεις τους οι κυβερνώντες βουλευτές, ο κ. Φυττής και 
οι λοιποί, κάνουν έκκληση προς την κυβέρνηση.  Φαίνεται ξεχνούν ότι από την 1

η
 Μαρτίου και μετέπειτα είναι οι 

ίδιοι κυβέρνηση και έπρεπε αυτή την πρόταση να την είχαν προτείνει στον Υπουργό Εσωτερικών και στο δικό 
τους Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έχει έρθει και έχει καταργήσει την προσφυγική πολιτική, δικαιολογώντας 
το πάντοτε αυτό με το «ξέρετε, είναι η τρόικα»!   

 Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα συμφωνήσω με τον κ. Φυττή στο ότι θα μπορούσαν αυτές οι κατοικίες του 
οργανισμού να χρησιμοποιηθούν, γιατί γι’ αυτές τις κατοικίες πρώτα απ’ όλα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν 
και οικονομικά κριτήρια.   Και έχετε υπόψη σας ότι οι οικογένειες αυτές οι οποίες σήμερα είναι εγκριμένες και 
στερούνται του δικαιώματος παραχώρησης κυβερνητικής κατοικίας σε κυβερνητικό οικισμό είναι οι πιο 
ευάλωτες και χαμηλόμισθες οικογένειες, με κάτω από €20.000-€21.000 οικογενειακό εισόδημα το χρόνο.  Άρα, 
μετά βεβαιότητας αυτές οι οικογένειες πληρούν τα κριτήρια του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, για να 
μπορέσουν να πάρουν και παράλληλα να αιτηθούν, να αλλάξουν την αίτησή τους, και να πάρουν και το ποσό 
το οποίο μπορούν να πάρουν ως βοήθεια από το κράτος για αγορά διαμερίσματος ή κατοικίας.  Και 
αναμένουμε, κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο εξαγγελίες από τους συναδέλφους, αλλά και προτάσεις προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών, να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Κουλία. 

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι,  

 Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο οργανισμοί, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης και ο 
Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, έχουν δημιουργηθεί την εποχή του μακαρίτη του Σπύρου του 
Κυπριανού.  Και ο κυπριακός λαός πραγματικά ωφελήθηκε, τα χαμηλά στρώματα, με δάνεια και αυτό πρέπει 
να μη διαλανθάνει της προσοχής μας.  Τώρα, πώς εγλίτωσαν ’πού την προηγούμενη κυβέρνηση, που ήταν η 
κυβέρνηση της ανθρωπιάς και που ήταν με τον απλό άνθρωπο και που εδίαν τους εγκρίσεις, εννιακόσιες 
εγκρίσεις, πάνω στην κόλλα, για να μην τους στενοχωρήσει…  Επειδή ήταν μαζί με τον απλό άνθρωπο και 
εβοήθαν τον απλό άνθρωπο, εδίαν τους μόνο εγκρίσεις επί χάρτου!  Τώρα εκληρονόμησεν αυτό το νούμερο η 
νέα κυβέρνηση, που είναι η κυβέρνηση των σταυρώσεων και των παθών!  Έτσι, αυτή είναι η δουλειά, μόλις 
εξεκινήσαν, αυτό συμβαίνει δυστυχώς.   

 Δεν ξέρω πώς παρέμειναν διακόσια σαράντα αδιάθετα, όμως ουδέν κακόν αμιγές καλού.  Είναι σωστή η 
πρόταση που ακούω από τους συναδέλφους, το Σοφοκλή, το Γιώργο, ότι εννιακοσίων ατόμων ο λόγος που 
τους έδωσε έγκριση η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ότι δεν είχαν τα προς το ζην να αγοράσουν.  Μόνο αν 
έπαιρναν κατοικία σε συνοικισμό...  Ευκαιρίας δοθείσης -και πιστεύω ότι ο κ. Χάσικος είναι ένας υπουργός που 
παίρνει εύκολα αποφάσεις και σωστές αποφάσεις, τον πιστώνω δηλαδή, να επέμβει και να βρει τη λύση σε 
τούτο το θέμα- είναι μια καλή ευκαιρία από τους εννιακόσιους με αντικειμενικά κριτήρια σε εκείνους που έχουν 
την περισσότερη ανάγκη να μεριμνήσει αυτή η πολιτεία να δώσει αυτά τα σπίτια, διότι πρέπει να γνωρίζουμε 
και καμπόσοι το γνωρίζουν -ο κ. Τζιοβάνης έν’ δαμαί που ξέρει ’πού τη δουλειά- ότι, όταν διακόσιες σαράντα 
κατοικίες μείνουν εκεί αδιάθετες, μετά θα χρειάζονται σημαντικά κονδύλια, για να διορθωθούν, διότι θα 
καταστραφούν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Η κ. Κουκουμά, παρακαλώ. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Τι πολιτικές όμως;  Του 2004; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Παρακαλώ! 

 Ορίστε, κυρία Κουκουμά. 



1956 

 

ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι η προσφυγική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης έχει οδηγήσει τον 
κόσμο, τους πρόσφυγες, σε απόγνωση.  Και δυστυχώς με το πρώτο καλημέρα της ανάληψης των καθηκόντων 
σας, δυστυχώς, ο φτωχός κόσμος, ο φτωχός πρόσφυγας, όπως συχνά αναφέρετε, κύριε Χριστοφόρου, 
βρέθηκε σε τούτη την κατάσταση.  Είναι γεγονός, μας ακούει ο κόσμος ακριβώς, γιατί και τα προγράμματα είναι 
εκεί και τα όσα έχουμε δώσει.  Όπως εσείς λέτε πολλές φορές και όπως ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. 
Χάσικος, είπε, «η προσφυγική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν απλόχερη και η προσπάθεια ήταν 
ξεκάθαρη».  Ο κ. Κουλίας αναφέρθηκε σε τόσες εγκρίσεις.  Ήταν εγκρίσεις, γιατί πληρούσαν τα κριτήρια!  Δεν 
ήταν έτσι, «δίνουμε!». 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Οι ουρές;   

ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ: 

 Ουρές υπήρχαν και όταν αναλάβαμε και έγινε τούτη η στοχοπροσηλωμένη προσπάθεια να εξαλειφθούν 
ακριβώς οι ουρές και οι λίστες αναμονής.  Αν η οικονομική κρίση και οι δυσκολίες οδήγησαν σε κάποιες 
περικοπές, σε καμιά περίπτωση δε θα ’πρεπε να στραφούμε στο να περικόψουμε από το φτωχό πρόσφυγα 
που, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, στην περίπτωσή του αναφερόμαστε σε εισοδήματα των 
€21.000-€22.000.  Εγώ θα συμφωνήσω ότι, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι κτισμένες 
αυτές οι κατοικίες, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να αξιοποιηθούν, γιατί επιπλέον έχει δυστυχώς τροποποιηθεί 
και το ενιαίο στεγαστικό σχέδιο που αφορά μη πρόσφυγες που και με εκείνο το σχέδιο θα μπορούσε να 
στηριχθεί κάποιος κόσμος.  Εμείς συμφωνούμε και θα το συζητήσουμε στην επιτροπή Προσφύγων με πολλές 
ιδέες που έχει βάλει ο κ. Φυττής και άλλες παραμέτρους τις οποίες πρέπει να δούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος.   

 Δε θα δώσω το λόγο για δευτερολογίες, νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το θέμα και θα έλεγα ότι, επειδή 
υπάρχουν ενδιαφέρουσες απόψεις, θα μπορούσε να εγγραφεί το θέμα στο Κεφάλαιο Δ΄, για να δώσετε μια ή 
να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προς την κυβέρνηση ή στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 

 Ο κ. Κωνσταντίνου. 

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 

 Έχω την άποψη, κύριε Πρόεδρε, ότι ξεφύγαμε του θέματος και όλοι συμπαθούμε και όλοι θέλουμε ο 
προσφυγικός κόσμος να βοηθείται και όσον αφορά την απόκτηση στέγης, την απόκτηση κατοικίας.  Όμως εγώ 
θέλω να επικεντρωθώ σε ένα σημείο μόνο.  Εδώ γίνεται αναφορά όπως και στην έκθεση ότι έχουν μείνει 
διακόσιες σαράντα τέσσερις κατοικίες αδιάθετες και, επειδή στο παρελθόν και κάποια χρόνια διετέλεσα μέλος 
αυτού του οργανισμού και γνώριζα και γνωρίζω τις διαδικασίες που ακολουθούνταν μέχρι την απόκτηση της 
κατοικίας, διερωτώμαι γιατί να μένουν αδιάθετες.  Πράγματι, υπήρχε πολύ ενδιαφέρον στο παρελθόν, υπήρχαν 
ουρές πραγματικά και εγίνετουν επιλογή με βάση κάποια βασικά κριτήρια για τη διάθεση αυτών των κατοικιών.  
Γιατί σήμερα έχουμε αυτά τα διακόσια σαράντα τέσσερα; 

 Τυγχάνει πέρσι, όταν συζητείτο το θέμα στις αρμόδιες επιτροπές, προσωπικά να υπέβαλα σειρά 
ερωτημάτων και ερωτήσεων και ακόμα έχω να πάρω απάντηση.  Δεν έχω λάβει απάντηση από τον οργανισμό 
γιατί φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο που έφτασε σήμερα ο οργανισμός.  Είναι αδιανόητο… Ελέχθηκε από τον κ. 
Βότση “κακός προγραμματισμός”.  Δεν είναι μόνο κακός προγραμματισμός.  Δεν μπορεί να αγοράζεται μια 
πολυκατοικία, για να διατίθενται διαμερίσματα, και στο τέλος της ημέρας, εκεί που η τιμή ήταν χαμηλότερη από 
τον ιδιωτικό τομέα, να είναι στο ίδιο επίπεδο ή υψηλότερη.  Γι’ αυτό λιγοστέψαν οι ενδιαφερόμενοι.  Και γι’ αυτό 
δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον ο κόσμος.  Και γίνεται αναφορά ότι η οικονομική κρίση αφορά τους όλους.  Δεν είναι 
λόγω οικονομικής κρίσης που δεν επιδεικνύεται ενδιαφέρον.  Είναι, γιατί έγινε λανθασμένος προγραμματισμός 
και φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν αδιάθετες κατοικίες, να είναι υψηλότερες οι τιμές από τον ιδιωτικό τομέα 
και να μην επιδεικνύει ενδιαφέρον κανένας, αλλά κάποιοι έχουν ευθύνη.  Και αυτό οφείλει και η Βουλή, η 
αρμόδια επιτροπή, να εξετάσει και να μπει σε βάθος σ’ αυτή την κατάσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Δεύτερη ανάγνωση.   

 Είπα, δε θα δώσω το λόγο για δευτερολογίες, για να μην παρεξηγηθώ.  Θεωρώ ότι εξαντλήθηκε το θέμα 
και άλλωστε καλό είναι να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στο Κεφάλαιο Δ΄, όπου μπορεί 
να εγγραφεί.  Δεν πρόκειται εδώ, όταν συζητούμε νομοθεσίες, να εξαντλούμε όλες τις πτυχές και τις 
παραμέτρους ενός θέματος. 

 Παρακαλώ.   



1957 

 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης ποσού ύψους 
€10.784.350 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων του 
αυτού Κεφαλαίου.  Άρθρο 4. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 6. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 8. 

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

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 7 και 8 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και «Οι περί του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013».  Η έκθεση 
θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και για 

τους κανονισμούς «Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» 

Παρόντες: 

 Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου 

 Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γεώργιος Προκοπίου 

 Ευθύμιος Δίπλαρος Γιώργος Βαρνάβα 

 Γιώργος Λουκαΐδης Νίκος Κουτσού 

 Γιώργος Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Μάριος Μαυρίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς 
σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21

η
 και στις 28 Μαΐου 2013.  Στην πρώτη συνεδρία της 

επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). 



1958 

 

 Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 28 του περί του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα οι κανονισμοί που 
εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω άρθρου να έχουν αναδρομική ισχύ. 

 Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28 του πιο πάνω 
νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών για το ΙΚΥΚ, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η δυνατότητα 
μετεγγραφής υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στην ίδια χώρα ή σε άλλη του εξωτερικού ή στην Κύπρο. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών τόνισε στην επιτροπή ότι δε θα υπάρξει οποιοδήποτε 
κόστος από την εφαρμογή των προτεινόμενων αυτών τροποποιήσεων. 

 Ο πρόεδρος του ΙΚΥΚ, αφού δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν προπτυχιακές 
σπουδές, επισήμανε ότι από την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι ομοιόμορφα 
και ισότιμα για όλους τους υποψηφίους και συγκεκριμένα αφορούν την κοινωνικοοικονομική κατάστασή τους 
και την ακαδημαϊκή τους επίδοση.  Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο ίδιος, φέτος το 60% περίπου των υποτρόφων 
αφορά Κύπριους φοιτητές που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο.  Στα πλαίσια της μελέτης του 
πιο πάνω νομοσχεδίου και των πιο πάνω κανονισμών, η επιτροπή ζήτησε από τον πρόεδρο του ΙΚΥΚ όπως 
της αποστείλει στοιχεία που αφορούν τις παραχωρούμενες υποτροφίες, καθώς και το κόστος αυτών.  
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία στάλθηκαν ήδη στην επιτροπή και διανεμήθηκαν στα μέλη της.   

 Περαιτέρω, στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων νομοθετημάτων κρίθηκε σκόπιμο, με τη 
σύμφωνη γνώμη τόσο της Νομικής Υπηρεσίας όσο και των αρμόδιων υπουργείων, να επέλθει νομοτεχνική 
βελτίωση σε ορισμένα σημεία του κειμένου αυτών, ώστε να αποδίδεται καλύτερα ο σκοπός που επιδιώκουν. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των 
κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί το σκοπό 
και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νομοθετημάτων και εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε 
νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος ΕΔΕΚ, επειδή δεν κατέστη 
δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές του θέσεις, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί στην ολομέλεια της Βουλής, 
στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για το εν λόγω νομοσχέδιο και τους εν λόγω κανονισμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και 
Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 (Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Ερωτώ τώρα αν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 9 θέμα είναι «O περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 



1959 

 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τo νομοσχέδιο «O περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας 

 Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης 

 Νίκος Νουρής 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, 
που πραγματοποιήθηκαν στις 16, 23 και 30 Μαΐου 2013.  Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, 
στην πρώτη και δεύτερη συνεδρία της επιτροπής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της, όπου εξέφρασαν 
τις απόψεις τους, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού 
και Μετανάστευσης και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασύλου του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 
αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, 
Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ) και της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (United Nations 
High Commissioner for Refugees). Οι εκπρόσωποι του Future Worlds Center, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν σε συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ.105, όπως έκτοτε έχει τροποποιηθεί), έτσι ώστε να μεταφερθεί στο βασικό νόμο 
η Οδηγία 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11

ης
 Μαΐου 2011, η οποία 

τροποποιεί την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και στους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας, που έχει ήδη μεταφερθεί στο βασικό νόμο [Ν.8(Ι)/2007]. Σημειώνεται ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/51/ΕΕ, καθορίζεται ως προθεσμία μεταφοράς της σχετικής Οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο η 20

ή
  Μαΐου 2013. 

 Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω: 

1. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος σε πρόσωπο που απολαύει 
διεθνούς προστασίας χορηγούμενης από τις αρχές της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθμίζεται η διαδικασία και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προς 
επίτευξη αυτής της δυνατότητας. 

2. Ασκείται η διακριτική ευχέρεια την οποία χορηγεί η Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβούλιου της 22
ας

 
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, ώστε η αρμόδια αρχή της 
Δημοκρατίας να μπορεί να επιτρέπει κατ’ εξαίρεση αίτηση αλλοδαπού για τέτοια επανένωση με μέλη της 
οικογένειάς του που είναι εντός της Δημοκρατίας και στην πρόσθετη περίπτωση που αυτός ο 
αλλοδαπός εξασφάλισε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρχές της 
Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους. 

3. Επιτρέπει στην Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να απαλλάσσει 
πρόσωπο που εργάζεται σε εταιρεία που έχει έγκριση να απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό και αιτείται 
καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος από την προϋπόθεση της κατοχής επαρκούς γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας και των βασικών στοιχειών της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της 
Κύπρου, καθιστώντας, αφενός, αυτή τη δυνητική απαλλαγή εφαρμοστέα σε οποιοδήποτε αιτητή και 
απαλλάσσοντας, αφετέρου, τον εξασφαλίζοντα τέτοιο καθεστώς από την υφιστάμενη υποχρέωση να 
πληρεί την ως άνω προϋπόθεση κατά τη μεταγενέστερη ανανέωση της άδειας διαμονής του.  Στις 
περιπτώσεις αλλοδαπού που εργάζεται σε εταιρείες, οι πιο πάνω προϋποθέσεις μπορούν να 
ικανοποιούνται κατά το στάδιο της ανανέωσης της άδειας παραμονής του υπό το καθεστώς του επί 
μακρόν διαμένοντος. 

4. Καθιστά συμβατό το βασικό νόμο με την Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16

ης
 Δεκεμβρίου 2008 και θεσπίζει μη εναρμονιστικές διατάξεις που είναι συμβατές με 

την ως άνω Οδηγία, όπως αυτή έχει ερμηνευτεί από σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Επί τούτου το παρόν νομοσχέδιο:  

α.  ρυθμίζει την εφαρμογή ποινικών αδικημάτων επί των παρανόμως παραμένοντων υπηκόων 
τρίτων χωρών στο έδαφος της Δημοκρατίας, ώστε να συνάδει με την Οδηγία 2008/115/ΕΚ, και 
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β.  επιτρέπει τη σύλληψη και κατά το μέγιστο την εικοσιτετράωρη κράτηση από την αστυνομία 
προσώπου που δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο, ώστε να ερευνάται κατά πόσο είναι απαγορευμένος μετανάστης σύμφωνα με το βασικό 
νόμο. Τέτοια σύλληψη και κράτηση πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με το αυξημένης ισχύος 
άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, όπως αυτό ιδίως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

5. Αναθεωρούνται τα καταβλητέα τέλη που αφορούν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και την 
οικογενειακή επανένωση. 

 Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στην ολομέλεια της Βουλής στις 30 Απριλίου 2013 
και ψηφίστηκε την ίδια ημερομηνία με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος μόνο στο μέρος που αφορούσε 
προτεινόμενες αναθεωρήσεις των τελών και εισαγωγή νέων, καθώς αυτές κρίθηκαν ότι εμπίπτουν στα 
δημοσιονομικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης για τη σύναψη 
δανειακής σύμβασης.  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών είχε αποφασίσει τότε οι υπόλοιπες πρόνοιες 
του υπό αναφορά νομοσχεδίου να μελετηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν αυτή θα έχει στη διάθεσή της τον 
αναγκαίο χρόνο για τη σε βάθος εξέταση αυτών των προνοιών και για την πραγματοποίηση του απαιτούμενου 
διαλόγου με τις ενδιαφερόμενες ομάδες. 

 Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή ο εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Εσωτερικών, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ο 
προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασύλου του ίδιου υπουργείου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως και ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αστυνομίας δήλωσαν 
ότι συμφωνούν με την ανάγκη ψήφισης του υπόλοιπου μέρους του προτεινόμενου νόμου. 

  Ο εκπρόσωπος της ΚΙΣΑ, αφού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έγινε διαβούλευση 
με τις ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις κατά την ετοιμασία του εν λόγω νομοσχεδίου, διαφώνησε 
με την άποψη του υπουργείου, όπως αυτή εκφράζεται σύμφωνα με το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αντικτύπου 
που επισυνάπτεται στον προτεινόμενο νόμο, ότι η εφαρμογή των προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου θα έχει 
επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο που, μεταξύ άλλων, αφορούν την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας.  
Περαιτέρω, εξέφρασε τη διαφωνία του με τη δυνατότητα που παρέχεται στην αστυνομία ανά πάσα στιγμή να 
συλλαμβάνει και να κρατεί απαγορευμένο μετανάστη για είκοσι τέσσερις ώρες, και, παράλληλα, διαφώνησε με 
τη δυνατότητα που παρέχεται στην Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης να απαλλάσσει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις πρόσωπο που αιτείται καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος από την προϋπόθεση της κατοχής 
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας.  Σημείωσε δε πρόσθετα ότι από την εφαρμογή του νόμου για τους 
επί μακρόν διαμένοντες χορηγήθηκαν περίπου εκατό πενήντα τέτοιες άδειες σε υψηλόμισθους κυρίως 
εργαζόμενους. 

 Στα πλαίσια της κατ’ άρθρον εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου από την επιτροπή, η εκπρόσωπος της 
Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, χωρίς να διαφωνεί επί της ουσίας του 
νομοσχεδίου, εξέφρασε τις απόψεις της για σειρά προνοιών του τροποποιητικού νόμου που, μεταξύ άλλων, 
αφορούσαν τα ακόλουθα: 

1. Στη διάταξη που περιλαμβάνει πρόνοια που επιτρέπει στην αστυνομία να συλλάβει και να κρατήσει 
απαγορευμένο μετανάστη για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις ώρες πρέπει να 
συμπεριληφθεί πρόσθετη πρόνοια που να αναφέρεται στους όρους κράτησης αυτού.  Περαιτέρω, 
επισήμανε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί πρόσθετη πρόνοια στην ίδια διάταξη σύμφωνα με την οποία να 
γίνεται ξεχωριστή παραπομπή στα σχετικά άρθρα που διέπουν την έκδοση διαταγμάτων κράτησης και 
απέλασης, αντίστοιχα, καθώς ενδεχόμενη μη διάκριση των εν λόγω διαταγμάτων στο νόμο αντιβαίνει το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο σχετικά με την επιστροφή απαγορευμένων μεταναστών.    

2. Το δικαίωμα προσφυγής εναντίον απόφασης της Επιτροπής Έλεγχου Μετανάστευσης σε επί μακρόν 
διαμένοντες, όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 18ΙΕ του βασικού νόμου μέσω του άρθρου 12 της 
Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, καθώς και το δικαίωμα χορήγησης νομικής αρωγής σε αυτούς για τον ίδιο λόγο   
πρέπει να παραχωρούνται κατά τον ίδιο τρόπο όπως στους ημεδαπούς πολίτες. 

3. Να γίνεται σαφής παραπομπή στο άρθρο 146 του συντάγματος, που ρυθμίζει το δικαίωμα προσφυγής 
για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.   

4. Να μην είναι υποχρεωτική η εξασφάλιση συμβολαίου ασφάλισης υγείας, αλλά δυνητική για τους επί 
μακρόν διαμένοντες. 

5. Να υπάρχει σεβασμός της αρχής της επαναπροώθησης αιτητή σε τρίτη χώρα, όταν απορρίπτεται η 
αίτησή του. 
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6. Να γίνει συνολική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως, για να καταστεί πιο εύκολη στην εφαρμογή της και να αποφεύγονται συγκρούσεις 
μεταξύ των διάφορων προνοιών της. 

7.  Να ζητούνται από το κράτος μέλος πληροφορίες από το φάκελο κάποιου αιτητή. 

8. Να προβλέπονται στο βασικό νόμο ρυθμίσεις και για διαδικαστικά θέματα που αφορούν τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

 Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις επιφυλάξεις 
που εκφράστηκαν από μέλη της επιτροπής, αλλά και από τις ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

1.  Η δυνατότητα σύλληψης και κράτησης απαγορευμένου μετανάστη από την αστυνομία για περίοδο που 
δεν υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις ώρες, όπως αυτή περιλαμβάνεται στις πρόνοιες του προτεινόμενου 
νόμου, είναι νομικά επιτρεπτή, καθώς είναι απόλυτα συμβατή με την υφισταμένη νομολογία και με την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  Σχετικά με τους όρους κράτησης 
απαγορευμένου μετανάστη, αυτοί δεν αφορούν το συγκεκριμένο άρθρο και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε 
σχετική αναφορά στο εν λόγω άρθρο κρίνεται περιττή.  Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος, καθώς και οι 
εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων συμφώνησαν όπως το κείμενο του προτεινόμενου 
νόμου τροποποιηθεί, έτσι ώστε να γίνεται ξεχωριστή παραπομπή στα σχετικά άρθρα που διέπουν την 
έκδοση διαταγμάτων κράτησης και απέλασης, αντίστοιχα. 

2. Η δυνατότητα που παρέχεται στην Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης να απαλλάσσει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις πρόσωπο που αιτείται καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος από την προϋπόθεση της 
κατοχής επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας είναι προς όφελος του εκάστοτε αιτητή και σε καμιά 
περίπτωση δε συνιστά άνιση μεταχείριση αυτού.    

3. Το δικαίωμα προσφυγής εναντίον απόφασης της Επιτροπής Έλεγχου Μετανάστευσης σε επί μακρόν 
διαμένοντες, όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στο βασικό νόμο, καλύπτεται από το άρθρο 146 του 
συντάγματος και, ως εκ τούτου, σχετική παραπομπή του νόμου στο άρθρο αυτό κρίνεται 
πλεονασματική. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι δε χορηγείται νομική αρωγή  ούτε σε επί 
μακρόν διαμένοντες, αλλά και ούτε σε Κύπριους πολίτες που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής δυνάμει 
του άρθρου 146 του συντάγματος. Η χορήγηση νομικής αρωγής σε επί μακρόν διαμένοντες γίνεται κατά 
τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια κριτήρια με τους ημεδαπούς πολίτες της Δημοκρατίας, και, ως εκ τούτου, 
τηρείται η αρχή της ισότητας. 

4. Κάποιες από τις εισηγήσεις της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
περιλαμβάνονται ήδη στον περί Προσφύγων Νόμο και σ’ άλλους νόμους και γι’ αυτό δεν κρίνεται 
σκόπιμο να επαναληφθούν. 

5. Κατά τη σύνταξη του κειμένου του νομοσχεδίου αυτού καταβλήθηκε προσπάθεια  αυτό να συνάδει με το 
γράμμα και το πνεύμα των σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών, καθώς και τη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής διαμόρφωσαν τις πιο κάτω θέσεις: 

6. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις και οι βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος 
εισηγούνται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του μέρους του υπό αναφορά 
νομοσχεδίου που δεν έχει ψηφιστεί σε νόμο από τη Βουλή, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με την 
τροποποίηση του κειμένου του όσον αφορά το θέμα της κράτησης υπηκόου τρίτης χώρας. 

7. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σχετικά στην ολομέλεια της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18Ζ του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18Η του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18Θ του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18ΙΒ του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18ΙΔ του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18ΙΣΤ του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18ΙΖ του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18ΙΘ του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18Κ του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 18Κδις.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18ΚΣΤ του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18ΛΑ του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18ΟΓ του βασικού νόμου.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.  Άρθρο 17. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 17 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 10 θέμα, που είναι «O περί Ακινήτων Ενοικιαζομένων για Επαγγελματικούς Σκοπούς 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013», πρόταση νόμου, αναβάλλεται.   

 Το υπ’ αριθμόν 11 θέμα είναι «Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται 
αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»  

Παρόντες: 

 Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Άγγελος Βότσης  

 Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Πανίκκος Σταυριανός Μη μέλη της επιτροπής: 

 Μαρία Κυριακού Στέλλα Κυριακίδου 

 Νίκος Νουρής Γιώργος Γεωργίου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο 
σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2013.  Στα πλαίσια της συνεδρίας κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου 
Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και 
Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ), παρʼ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, 
αλλά απέστειλε γραπτώς τις θέσεις της.   
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 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου περί Παιδίων με τη διαγραφή 
του εδαφίου (6) του άρθρου 54 αυτού στο οποίο γίνεται αναφορά στο «δικαίωμα κάθε γονέα, δάσκαλου ή 
άλλου προσώπου που έχει το νόμιμο έλεγχο ή την ευθύνη του παιδιού να του επιβάλει τιμωρία».  Σύμφωνα με 
την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, το εν λόγω εδάφιο παραμένει ανενεργό, αφού η 
Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 1990 έχει 
κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία έχει αυξημένη τυπική ισχύ 
σε σχέση με την εθνική νομοθεσία.  Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία ψήφισε τους περί Βίας στην 
Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμους του 2000 και του 2004, σύμφωνα με τους οποίους η 
σωματική τιμωρία είναι παράνομη κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις.   

 Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας, το περιεχόμενο του εν λόγω 
εδαφίου έγινε η αιτία να καταχωρισθεί προσφυγή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιʼ αυτό και το υπό εξέταση νομοσχέδιο 
πρέπει να ψηφιστεί άμεσα.  Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε πρόσθετα ότι ο περί Παιδίων Νόμος θεσμοθετήθηκε 
αρχικά τον Αύγουστο του 1956 και χρήζει εκσυγχρονισμού, προσπάθεια την οποία το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ευελπιστεί να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2013. 

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού χαιρέτισε την 
ενέργεια διαγραφής του εν λόγω εδαφίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
Παράλληλα, διατύπωσε τις θέσεις της επιτρόπου σε γραπτό σημείωμα που κατέθεσε στην επιτροπή και οι 
οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Η διαγραφή του εδαφίου (6) του άρθρου 54 του περί Παιδίων Νόμου αποτελεί επιβεβλημένη ενέργεια, η 
οποία έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια με πρωτοβουλία του κράτους και όχι ως συνέπεια προσφυγής 
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης.   

2. Η ανάγκη διαγραφής του εν λόγω εδαφίου είχε επισημανθεί σε έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού που υποβλήθηκε στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού.  Στην έκθεση αυτή είχε γίνει αναφορά στο ότι η ύπαρξη της πρόνοιας αυτής, παρά το 
γεγονός ότι το υπό εξέταση εδάφιο παραμένει ανενεργό, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο σωματικής 
τιμωρίας στα παιδιά λόγω νομικής αβεβαιότητας. 

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε συναφώς ότι συμφωνεί με τη διαγραφή του εν λόγω 
εδαφίου και πρόσθεσε ότι αποτελεί παράλειψη του υπουργείου η ύπαρξή του στον οικείο νόμο. 

Η ΠΣΕΠΕΠ σε γραπτό σημείωμά της ανέφερε ότι είναι απόλυτα σύμφωνη με τη διαγραφή του υπό 
αναφορά εδαφίου και την τροποποίηση του περί Παιδίων Νόμου και διατύπωσε ειδικότερα τις ακόλουθες 
θέσεις: 

1. Όλες οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί που αφορούν τα παιδιά πρέπει να τροποποιηθούν, για να 
συνάδουν με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

2. Το υπό αναφορά εδάφιο, παρʼ όλο που ήταν ανενεργό, προκαλούσε σύγχυση και θα έπρεπε να είχε 
διαγραφεί, ειδικά μετά την ψήφιση του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου του 2000 όπως τροποποιήθηκε 
το 2004. 

3. Στα πλαίσια της περιοδικής εξέτασης της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων το 2014, αναμένεται να εξετασθεί και η διάταξη αυτή και γιʼ αυτό η διαγραφή του εν λόγω 
εδαφίου επείγει, αφού στο συμβούλιο έχει ήδη γίνει αναφορά στην ύπαρξή του. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού 
έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά 
νομοσχεδίου, γιʼ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε 
νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 54 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

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

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 12 θέμα είναι αυτό που αποσύρεται, για να αντικατασταθεί από τους κανονισμούς που 
έχουμε κηρύξει ως επείγοντες στην αρχή της συνεδρίας και τιτλοφορούνται «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό Επίδομα Ιπτάμενου Προσωπικού) Κανονισμοί του 2013».  Η έκθεση 
θεωρείται αναγνωσθείσα. 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό Επίδομα Ιπτάμενου Προσωπικού) Κανονισμοί του 

2013»  

Παρόντες: 

 Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Χρίστος Μέσης 

 Σωτήρης Σαμψών Νεόφυτος Κωνσταντίνου 

 Ανδρέας Μιχαηλίδης Γεώργιος Προκοπίου 

 Αριστοτέλης Μισός Ζαχαρίας Κουλίας 

 Κώστας Κώστα 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαΐου 2013.  Στα πλαίσια των συνεδριών αυτών κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός της 
Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.   

 Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 16 και 27 του περί 
Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η ενοποίηση και η αναθεώρηση των ισχυόντων περί Πτητικού 
Επιδόματος των Ιπταμένων και Τεχνικών Αεροσκαφών Αεροπορίας Κανονισμών.   

 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στην επιτροπή πως οι υπό συζήτηση κανονισμοί 
ετοιμάστηκαν στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Άμυνας για εκσυγχρονισμό 
διάφορων νομοθεσιών που αφορούν την Εθνική Φρουρά.  Με τους κανονισμούς αυτούς, όπως ο ίδιος 
ενημέρωσε την επιτροπή, διευρύνθηκε η κατηγορία δικαιούχων του πτητικού επιδόματος, έτσι ώστε να 
λαμβάνουν το επίδομα αυτό και οι διασώστες, οι χειριστές βαρούλκου και οι χειριστές ανεμουρίου, οι οποίοι, με 
την απόκτηση από τη Δημοκρατία νέων πτητικών μέσων για σκοπούς έρευνας και διάσωσης, συμμετέχουν στις 
πτήσεις αυτές.  Η προτεινόμενη διεύρυνση της κατηγορίας των ληπτών του πτητικού επιδόματος κρίθηκε 
αναγκαία για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των πιο πάνω προσώπων με ανάλογα επαγγέλματα λόγω της 
επικινδυνότητας του επαγγέλματός τους.  Περαιτέρω, με τους κανονισμούς αυτούς θεσμοθετείται η υγειονομική 
εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού για κρίση της πτητικής του καταλληλότητας.   

 Τέλος, σημείωσε πως, παρʼ όλο που το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ είχαν εισηγηθεί όπως 
παραχωρηθεί υψηλότερο ποσό ως πτητικό επίδομα στους δικαιούχους αυτού, το Υπουργείο Οικονομικών 
αποφάσισε όπως παραχωρηθεί το ύψος του ποσού που καθορίζεται στους προτεινόμενους κανονισμούς. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, με τους 
προτεινόμενους κανονισμούς συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους πτητικού επιδόματος και άλλες 
κατηγορίες ιπτάμενου προσωπικού, των οποίων η συμμετοχή στις πτήσεις είναι αναγκαία για την εκπλήρωση 
της αποστολής των νέων πτητικών μέσων που αποκτήθηκαν από την Εθνική Φρουρά, όπως είναι οι 
διασώστες, οι χειριστές βαρούλκου και οι χειριστές ανεμουρίου.  Περαιτέρω, στους προτεινόμενους 
κανονισμούς περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες αντιμετωπίζονται και άλλα λειτουργικά θέματα που 
προέκυψαν κατά την εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών. 

 Ειδικότερα, οι κυριότερες πρόνοιες των πιο πάνω κανονισμών περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: 

1. Στο ιπτάμενο προσωπικό, δηλαδή το προσωπικό που μετέχει στην υλοποίηση των πτήσεων των 
πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς και δικαιούται πτητικό επίδομα, συμπεριλαμβάνονται, εκτός από 
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τους ιπτάμενους χειριστές των πτητικών μέσων και τους τεχνικούς αεροσκαφών, που προβλέπονται 
στους ισχύοντες κανονισμούς, και άλλες κατηγορίες ιπτάμενου προσωπικού, οι οποίες επίσης 
συμμετέχουν στις πτήσεις και η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη. 

Συγκεκριμένα, στους προτεινόμενους κανονισμούς το ιπτάμενο προσωπικό διακρίνεται πλέον στις εξής 
τρεις κατηγορίες:  Στους Ιπτάμενους Αξιωματικούς, στα Μέλη Πληρώματος Αέρος, στους οποίους 
περιλαμβάνονται, εκτός από τους τεχνικούς αεροσκαφών, και οι διασώστες, οι χειριστές βαρούλκου και 
οι χειριστές ανεμουρίου, και στους Τεχνικούς Αεροσκαφών, που συμμετέχουν σε δοκιμαστικές πτήσεις, 
δηλαδή τους παρατηρητές χαρακτηριστικών πτήσης και τους αξιολογητές των μηχανολογικών 
ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του αεροσκάφους. 

2. Η ενεργός υπηρεσία του ιπτάμενου προσωπικού διακρίνεται, όπως και στους ισχύοντες κανονισμούς, 
σε ενεργό πτητική υπηρεσία και σε αδρανή πτητική υπηρεσία.  Το ιπτάμενο προσωπικό θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε ενεργό πτητική υπηρεσία, εφόσον συμπληρώνει τριάντα (30) ώρες πτήσεως ανά εξάμηνο ή 
δεκαοκτάμηνο, ανάλογα με την περίπτωση. 

3. Το ύψος του πτητικού επιδόματος καθορίζεται, όπως και στους ισχύοντες κανονισμούς, με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών, 
και υπόκειται στις εκάστοτε αυξομειώσεις που επέρχονται στον τιμάριθμο μετά τον καθορισμό του. 

4. Πτητικό επίδομα δικαιούνται ανά δεκαοκτάμηνο, εκτός από τους τεχνικούς αεροσκαφών, και οι 
διασώστες, οι χειριστές βαρούλκου και οι χειριστές ανεμουρίου, καθώς και μία νέα κατηγορία 
προσωπικού, οι τεχνικοί δοκιμαστικών πτήσεων, δηλαδή οι παρατηρητές χαρακτηριστικών πτήσης και 
αξιολογητές των μηχανολογικών ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του αεροσκάφους. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, πτητικό επίδομα καταβάλλεται στους 
ιπτάμενους που συμπληρώνουν τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες πτήσεως ανά εξάμηνο και στους 
τεχνικούς αεροσκαφών που συμπληρώνουν τον ίδιο αριθμό πτήσεων ανά δεκαοκτάμηνο. 

5. Όσοι από τους δικαιούχους πτητικού επιδόματος συμπληρώνουν εντός του πτητικού εξαμήνου ή του 
πτητικού δεκαοκταμήνου, ανάλογα με την περίπτωση, λιγότερο από τριάντα (30) ώρες αλλά τουλάχιστον 
δέκα (10) ώρες πτήσεως, προβλέπεται, όπως προνοούν και οι ισχύοντες κανονισμοί, ότι θα λαμβάνουν 
το ήμισυ του επιδόματος. 

6. Η πτητική καταλληλότητα του ιπτάμενου προσωπικού τίθεται υπό κρίση είτε για λόγους υγείας είτε για 
λόγους πτητικής ανεπάρκειας σύμφωνα με τα πιο κάτω: 

α. Με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, η κρίση της πτητικής καταλληλότητας/ακαταλληλότητας για 
λόγους υγείας διενεργείται από ιατρικό συμβούλιο που διορίζεται από τον Υπουργό Άμυνας.  Το 
εν λόγω ιατρικό συμβούλιο, στις ελάχιστες περιπτώσεις που συγκροτήθηκε, χρησιμοποίησε ως 
βάση της απόφασής του τα αποτελέσματα των ετήσιων και έκτακτων υγειονομικών εξετάσεων 
του ιπτάμενου προσωπικού στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής της Πολεμικής Αεροπορίας της 
Ελλάδας και της Ανωτάτης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής, που λειτουργεί στο κέντρο 
αυτό. 

 Με τους προτεινόμενους κανονισμούς θεσμοθετείται η πιο πάνω διαδικασία υγειονομικής 
εξέτασης και κρίσης του ιπτάμενου προσωπικού που ακολουθείται στην πράξη, η οποία σήμερα 
προβλέπεται μόνο σε Πάγια Διαταγή της Εθνικής Φρουράς.  Με την προτεινόμενη ρύθμιση το 
ιπτάμενο προσωπικό θα υποβάλλεται σε υγειονομικές εξετάσεις για κρίση της πτητικής του 
καταλληλότητας σε τακτικές (μια φορά το χρόνο) και σε έκτακτες εξετάσεις, κατόπιν απόφασης 
του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς.  Οι υγειονομικές εξετάσεις θα διενεργούνται σε ιατρικό κέντρο 
και από υγειονομική επιτροπή που έχουν κριθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό από 
αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό και θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Άμυνας.  Το 
ιπτάμενο προσωπικό χαρακτηρίζεται για λόγους υγείας ως πτητικά κατάλληλο υπό 
συγκεκριμένους περιορισμούς ή πτητικά ακατάλληλο με βάση τις υπό αναφορά υγειονομικές 
εξετάσεις και με απόφαση της προαναφερόμενης υγειονομικής επιτροπής.   

β. Η πτητική καταλληλότητα του ιπτάμενου προσωπικού τίθεται υπό κρίση για πτητική ανεπάρκεια 
για λόγους μειωμένης πτητικής ικανότητας, μειωμένης πτητικής έφεσης ή μειωμένης 
πειθαρχικότητας, οι οποίοι αναφέρονται ειδικότερα σε σχετικές πρόνοιες των προτεινόμενων 
κανονισμών.  Στις περιπτώσεις αυτές η πτητική καταλληλότητα/ακαταλληλότητα των ιπταμένων 
θα αποφασίζεται από συγκεκριμένα υπηρεσιακά όργανα, δηλαδή από την τριμελή επιτροπή και 
από το Συμβούλιο Πτητικής Καταλληλότητας, τα οποία συντίθενται από αξιωματικούς. 

7. Το πτητικό επίδομα των αλεξιπτωτιστών και των υποβρύχιων καταστροφέων του Στρατού της 
Δημοκρατίας θα μειώνεται στο ήμισυ, εάν για την ίδια χρονική περίοδο δικαιούνται ταυτόχρονα και 
πτωτικό ή καταδυτικό επίδομα, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τους οικείους κανονισμούς. 
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8. Ιπτάμενο προσωπικό που τίθεται σε αδρανή πτητική υπηρεσία λόγω τραυματισμού ή αποθάνει 
ευρισκόμενο σε διατεταγμένη υπηρεσία δικαιούται το ποσό του πτητικού επιδόματος που αντιστοιχεί στο 
πτητικό εξάμηνο ή δεκαοκτάμηνο, ανάλογα με την περίπτωση, εντός του οποίου επισυνέβη ο 
τραυματισμός ή ο θάνατος, ανεξάρτητα από τις ώρες πτήσεως του τραυματισθέντος ή αποθανόντος 
εντός του συγκεκριμένου εξαμήνου ή δεκαοκταμήνου. 

9. Οι ρυθμίσεις των κανονισμών που αφορούν την καταβολή του πτητικού επιδόματος στους νέους 
δικαιούχους αυτού προβλέπεται ότι θα έχουν αναδρομική ισχύ από 1

η
 Ιανουαρίου 2012. 

 Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών από την επιτροπή, μέλη της ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις από τους κυβερνητικούς αρμοδίους και από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς για ορισμένες 
πρόνοιές τους.   

 Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή, στη βάση της ενημέρωσης που 
έτυχε από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας και από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς αναφορικά 
με το ύψος του πτητικού επιδόματος που χορηγείται στους δικαιούχους, ότι αυτό έπρεπε να ήταν υψηλότερο 
λόγω της επικινδυνότητας των καθηκόντων που ασκούν, ώστε να μην παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος 
προσέλκυσης προσωπικού, με αποτέλεσμα η Δημοκρατία να είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της, ιδιαίτερα σε αυτές που απορρέουν από τη σύναψη διμερών συμβάσεων με άλλα κράτη για 
σκοπούς έρευνας/διάσωσης, απέστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών για αύξηση του πτητικού 
επιδόματος.  Συγκεκριμένα, με την εν λόγω επιστολή η επιτροπή κάλεσε τον Υπουργό Οικονομικών όπως 
επανεξετάσει αφενός την ανάγκη αύξησης του πτητικού επιδόματος που καταβάλλεται σήμερα στους 
δικαιούχους του και αφετέρου την καταβολή στα Μέλη Πληρώματος Αέρος, όπως αυτά καθορίζονται στους 
προτεινόμενους κανονισμούς, του 65% του πτητικού επιδόματος ανά εξάμηνο αντί ολόκληρου του ποσού του 
πτητικού επιδόματος ανά δεκαοκτάμηνο, όπως προτείνεται στους υπό συζήτηση κανονισμούς.   

 Σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργείο Οικονομικών με γραπτή επιστολή του ενημέρωσε την επιτροπή 
πως υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες δεν υιοθετεί αύξηση οποιουδήποτε επιδόματος.  Ωστόσο, οι 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών που παρευρέθηκαν στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής την 
ενημέρωσαν πως το υπουργείο τους, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της επιστολής της επιτροπής 
Άμυνας, αντιμετωπίζει θετικά την αύξηση του ποσού του πτητικού επιδόματος μόνο για τους διασώστες και 
τους χειριστές βαρούλκου λόγω του αυξημένου κινδύνου που διατρέχουν τα εν λόγω πρόσωπα κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη ότι η πρόσθετη δαπάνη που συνεπάγεται η 
εν λόγω αύξηση ανέρχεται στα €14.500 περίπου το χρόνο, που δεν είναι απαγορευτική.  Συναφώς, όπως οι 
ίδιοι εκπρόσωποι σημείωσαν, το Υπουργείο Οικονομικών είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει θετικά το αίτημα 
αύξησης του πτητικού επιδόματος μόνο για τους διασώστες και τους χειριστές βαρούλκου, έτσι ώστε αυτοί να 
λαμβάνουν το 65% του πτητικού επιδόματος ανά εξάμηνο σε περίπτωση που το αίτημα αυτό επαναϋποβληθεί 
στο Υπουργικό Συμβούλιο.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας να 
υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο το πιο πάνω αίτημα, το οποίο υιοθετεί το Υπουργείο Οικονομικών, το 
συντομότερο δυνατό. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να 
προωθήσει για ψήφιση τους πιο πάνω κανονισμούς και να επανέλθει, σε περίπτωση που κατατεθεί σχετική 
τροποποίησή τους σε σχέση με το ύψος του πτητικού επιδόματος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μετά από σχετική 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση 
κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Υπάρχει οιαδήποτε ένσταση για την έγκριση αυτών των κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία.   

 Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων έχει ήδη γίνει. 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.633, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Από επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2011, προς το 
γενικό διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα το μητρώο κτιρίων δημόσιας υπηρεσίας (στέγαση 
κυβερνητικών υπηρεσιών σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα κτίρια) πληροφορήθηκα ότι η Υπηρεσία 
Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) της αστυνομίας ενοικιάζει γραφεία σε κτίριο στην περιοχή της 
Αγλαντζιάς.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
αξιοποιούνται πλήρως τα γραφεία που ενοικιάζονται από την ΥΚΑΝ στην Αγλαντζιά και αν πρόκειται να 
ανανεωθεί το συμβόλαιο ενοικίασης, δεδομένου ότι η παρουσία των γραφείων στην περιοχή προκαλεί σειρά 
προβλημάτων στους περιοίκους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.634, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το πράσινο φως, για να απαγορεύσει για δύο 
χρόνια, από την 1

η
 Ιουλίου 2013, τη χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τριών φυτοφαρμάκων τα οποία είναι 

θανατηφόρα για τις μέλισσες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης την αναστολή της χρήσης τους επί δύο 
χρόνια σε τέσσερις καλλιέργειες, αυτές του αραβοσίτου, της ελαιοκράμβης, του ηλιοτρόπιου και του βαμβακιού. 
Η απαγόρευση θα αφορά ορισμένες καλλιέργειες και ορισμένες περιόδους του χρόνου στη διάρκεια των 
οποίων δραστηριοποιούνται οι μέλισσες. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί, ώστε να εφαρμοστεί το προσωρινό εμπάργκο για απαγόρευση της χρήσης των συγκεκριμένων 
φυτοφαρμάκων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.635, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί για τις απαράδεκτες συνθήκες σφαγής ζωών σε νόμιμο σφαγείο στους Αγίους 
Τριμιθιάς. Οι πρακτικές τις οποίες εφαρμόζει το εν λόγω σφαγείο έχουν εκθέσει τη χώρα μας παγκόσμια. Οι 
συνθήκες σφαγής των ζώων επηρεάζουν και την ποιότητα της τροφής. Η σκληρότητα της θανάτωσης των 
ζώων δεν μπορεί να συνοδεύεται από βασανιστήρια. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να 
προχωρήσει με διερεύνηση του πιο πάνω περιστατικού. Παρακαλώ επίσης όπως ενημερώσει τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να ενταθούν οι έλεγχοι που διενεργούνται στα 
σφαγεία και να εφαρμοστεί αυστηρότερο σύστημα ποινών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.636, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι ήταν απαίτηση των διεθνών δανειστών μας να διαγραφούν οι οφειλές του 
κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε μία τέτοια περίπτωση θα κινδυνεύσουν οι συντάξεις 
χιλιάδων εργαζομένων. Υπάρχουν πληροφορίες για ένα πολύ μεγάλο ποσό οφειλών του κράτους προς το 
ταμείο. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η εξέλιξη 
σε αυτό το θέμα, αν έχει γίνει η διαγραφή των χρεών του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, 
εάν όχι, ποιο είναι σήμερα το ύψος αυτού του χρέους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.637, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κατά το 
σχεδιασμό των ωραρίων των εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη (ή η σπατάλη) που ενδεχομένως θα 
προκύψει για το κράτος για τα καύσιμα. Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένες τοποθετήσεις είναι τόσο περίεργες, 
που οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να ταξιδεύουν πολλά χιλιόμετρα κάθε βδομάδα. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο 
αντιμετώπισης του θέματος αυτού σε εποχές οικονομικής κρίσης και λιτότητας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.638, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των 
αρμόδιων τμημάτων, ώστε να σταματήσει η ρύπανση του Αλυκού ποταμού στην περιοχή Ιδαλίου λόγω της 
ελαττωματικής λειτουργίας του τοπικού κεντρικού συστήματος διαχείρισης των οικιακών λυμάτων.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.639, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το 2011 συμφωνήθηκε μεταξύ της εταιρείας “Wadnic Trading Ltd” και του 
διαχειριστή του Ταμείου Συντάξεων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου η αγορά γης για ανέγερση γραφείων 
στην περιοχή Δρομολαξιάς έναντι του ποσού των €22.540.000.  Η εταιρεία “Wadnic Trading Ltd” υπέβαλε 
αίτηση το Μάρτιο του 2011 για χορήγηση κατά παρέκκλιση πολεοδομικής άδειας και η αίτηση αυτή εγκρίθηκε 
το Σεπτέμβριο του 2011 από το Υπουργικό Συμβούλιο της απελθούσας κυβέρνησης. Όπως πληροφορήθηκα, 
πριν από την έκδοση της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η εταιρεία “New Dimensions 
Property Developments Ltd”, η οποία είχε ενδιαφερθεί για την ίδια ανάπτυξη, με καλύτερους μάλιστα όρους, 
υπέβαλε ένσταση. Η ένσταση αυτή δεν τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερωτήματα επίσης 
δημιουργούνται και από το γεγονός ότι τόσο η πολεοδομική όσο και η οικοδομική άδεια που εκδόθηκαν για την 
εκτέλεση του έργου από την εταιρεία “Wadnic Trading Ltd” ήταν για ανάπτυξη μέσα σε τεμάχιο εμβαδού 8 951 
τετραγωνικών μέτρων, ενώ η άδεια που της χορηγήθηκε ήταν για τεμάχιο εμβαδού 6 640 τετραγωνικών 
μέτρων. Η εταιρεία “New Dimensions Property Developments Ltd” προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο 
ζητώντας ακύρωση της απόφασης για παρέκκλιση στην εταιρεία “Wadnic Trading Ltd”. Στα πλαίσια της 
εξέτασης της προσφυγής η Νομική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν 
παράνομη, καθότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήταν νόμιμα συντεθειμένο, όταν λάμβανε την επίδικη 
απόφαση. Όπως πληροφορήθηκα, το απελθόν Υπουργικό Συμβούλιο, δύο μέρες πριν από το δεύτερο γύρο 
των προεδρικών εκλογών, αποφάσισε εσπευσμένα να ανακαλέσει την άδεια που παράνομα χορήγησε στην 
εταιρεία “Wadnic Trading Ltd” και να της εγκρίνει νέα άδεια. Η εταιρεία “New Dimensions Property 
Developments Ltd” προσέφυγε για ακόμη μία φορά στο Ανώτατο Δικαστήριο. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνήσει 
τους λόγους για τους οποίους για ένα τόσο σοβαρό θέμα πάρθηκαν αποφάσεις τόσο βεβιασμένα από την 
απελθούσα κυβέρνηση. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ανακαλέσει την άδεια που δόθηκε από το απελθόν Υπουργικό Συμβούλιο 
στην εταιρεία “Wadnic Trading Ltd”.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.640, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους χώρους 
φιλοξενίας βρεφών στις περιπτώσεις που οι γονείς είναι υπό κράτηση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.641, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δομές 
υποστήριξης που υπάρχουν για τα παιδιά που βρίσκονταν υπό τη νομική φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας και έχουν ενηλικιωθεί.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.642, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δομές 
προστασίας βρεφών που υπάρχουν για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η μετακίνηση του βρέφους από 
την οικογένεια.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.643, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα: 

1. Από πότε παραχωρούνται κρατικά οχήματα σε αξιωματούχους (νυν, τέως και πρώην) ή/και συζύγους 
αξιωματούχων του κράτους; 

2. Πόσο συχνά αντικαθίστανται τα οχήματα αυτά; 

3. Πότε έγινε η τελευταία αγορά τέτοιων οχημάτων και για ποιους; 

4. Ποιος έχει την ευθύνη της συντήρησής τους; 

5. Τι κυβισμού είναι αυτά τα οχήματα και με ποια κριτήρια αποφασίζεται ο κυβισμός τους; 

6. Ζητούμε ονομαστικό κατάλογο όλων των αξιωματούχων (νυν, τέως και πρώην) ή/και των συζύγων τους 
που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή κρατικά οχήματα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.644, ημερομηνίας 31
ης

 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 
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 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκονται τα πιο κάτω αιτήματα της κοινότητας Μεσόγης της επαρχίας Πάφου: 

1. Η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη συμβολή της λεωφόρου Μεσόγης και της οδού Πανίκου 
Χατζηπαναγή. 

2. Η ανάπλαση της παλαιάς γέφυρας στην είσοδο της κοινότητας. 

3. Το ρυθμιστικό σχέδιο της λεωφόρου Μεσόγης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.645, ημερομηνίας 31
ης

 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προτίθεται να προχωρήσει σε διαχωρισμό οικοπέδων για φτωχές οικογένειες στην κοινότητα Ελεδιό και αν 
υπάρχει δυνατότητα αλλαγής κριτηρίων, ώστε να δικαιούνται ένταξη στο στεγαστικό σχέδιο και οι κάτοικοι που 
διαμένουν εκτός κοινότητας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.646, ημερομηνίας 31
ης

 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται το αίτημα της κοινότητας Μεσόγης για μετατροπή του παλαιού δημοτικού σχολείου σε πολιτιστικό 
κέντρο και κέντρο χειροτεχνίας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.647, ημερομηνίας 31
ης

 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει 
δοθεί απάντηση στην ένσταση της κοινότητας Ελεδιό για τη Δήλωση Πολιτικής.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.648, ημερομηνίας 31
ης

 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 

 «Σε επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το πρόβλημα των 
κατολισθήσεων σε ορισμένους δρόμους της κοινότητας. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες 
προβαίνει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.649, ημερομηνίας 31
ης

 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 

 «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς μού αναφέρθηκε το πρόβλημα που υπάρχει με τις 
σωλήνες του αρδευτικού που βρίσκονται κατά μήκος της κοίτης του ποταμού και απαιτείται αντικατάστασή 
τους, καθώς και το πρόβλημα που προέκυψε με την επαρχιακή διοίκηση όσον αφορά την απαίτηση πληρωμής 
του ποσού των €28.000 από το ταμείο της κοινοτικής αρχής για ζημιά που υπέστη το οδόστρωμα από την 
αλλαγή των σωλήνων ύδρευσης. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει 
τα πιο πάνω προβλήματα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.650, ημερομηνίας 31
ης

 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου 

 «Μετά από παράπονα πολιτών που ήρθαν σε γνώση μου, θα ήθελα να γνωρίζω γιατί δεν υιοθετείται η 
σύγχρονη πολιτική καθαρισμού οικοπέδων, που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αφορά 
στην κοπή των χόρτων με σύγχρονες μεθόδους, όπως είναι η χρήση της χορτοκοπτικής, αντί των τρακτέρ. Η 
Κύπρος, παρ’ όλες τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και συστάσεις, επιμένει να επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη 
ατμόσφαιρά μας με επιπλέον σκόνη, η οποία δημιουργείται από τον καθαρισμό των οικοπέδων και 
αγροτεμαχίων με τρακτέρ. 

 Επίσης έχω ενημερωθεί ότι το Τμήμα Δασών στην υποπεριφέρεια Λεμεσού έχει καθαρίσει όλο το δάσος 
Πολεμιδιών με τη μέθοδο της χορτοκοπτικής, η οποία είναι και η μόνη ενδεδειγμένη μέθοδος. Γιατί δεν 
αναλαμβάνουν και οι υπόλοιποι δήμοι τον καθαρισμό των οικοπέδων τους με τη μέθοδο αυτή;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.651, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 
23.06.010.02.101 πληροφορήθηκα ότι “η αρμόδια Αρχή (Έπαρχος Πάφου), προχώρησε στη λήψη δικαστικών 
μέτρων εναντίον της Εταιρείας Μάραθος Φαρμ Λτδ και των Διευθυντών της, για κατοχή και χρήση συστήματος 
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επεξεργασίας χοιρολυμάτων, χωρίς την εξασφάλιση του απαιτούμενου πιστοποιητικού έγκρισης. Σχετική είναι 
η Ποινική Υπόθεση με αρ. 7636/12 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, η οποία ήταν ορισμένη για επίδοση 
στις 24.10.2012. Παρόλα αυτά, οι κατηγορούμενοι, δεν παρουσιάσθηκαν στο Δικαστήριο, κατά την εν λόγω 
ημερομηνία και για το λόγο αυτό εκδόθηκε εναντίον τους, Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο ορίστηκε για έλεγχο 
στις 03.12.2012. Κατά την ημερομηνία αυτή, οι κατηγορούμενοι παρουσιάσθηκαν στο Δικαστήριο και η 
υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 14.05.2013.”. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκδικαστεί η 
υπόθεση και ποια είναι η απόφαση του δικαστηρίου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.652, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η ηλεκτροδότηση των ήδη παραχωρημένων προσφυγικών οικοπέδων στο δήμο Σωτήρας της 
επαρχίας Αμμοχώστου, τους λόγους που καθυστερεί και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.653, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλος αριθμός χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων βρίσκεται 
συγκεντρωμένος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας CBP στον Άγιο Σύλα Λεμεσού. Πρόκειται για εταιρεία που 
τερμάτισε αιφνιδίως τις εργασίες της και δημιουργήθηκε έτσι το γνωστό μεγάλο πρόβλημα με τη διαχείριση των 
ελαστικών στην Κύπρο. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει περιέλθει εις 
γνώσιν των αρμόδιων υπηρεσιών η κατάσταση αυτή κι αν πρόκειται να παρθούν μέτρα αντιμετώπισης του 
προβλήματος.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.654, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου 

 «Μετά από παράπονα που μου έγιναν, θα ήθελα να γνωρίζω αν εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικές 
νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τις απαιτήσεις των συμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού και των φορέων του. Συγκεκριμένα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως με ενημερώσει κατά 
πόσο εφαρμόζεται η νομοθεσία για θέματα ανακύκλωσης στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας υλικών.» 

 (Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.01.938, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. 

Νίκου Νικολαΐδη  

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.938 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λεμεσού κ. 
Νίκο Νικολαΐδη και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του Γενικού Διευθυντή του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με αρ. φακ. 19.1.5.9/5 και ημερ. 9.11.2012 και επιθυμώ να σας 
πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α)  Η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού δεν προγραμματίζει στο παρόν στάδιο την ασφαλτόστρωση του δρόμου 
Αρακαπά-Αγίου Κωνσταντίνου, η δαπάνη της οποίας προϋπολογίστηκε στο €1,5 εκ., λόγω της 
παρούσας δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης, αλλά και άλλων προτεραιοτήτων. Γίνεται όμως, 
αναβάθμιση του δρόμου Αγίου Κωνσταντίνου-Καλού Χωριού, ο οποίος αποτελεί την κύρια οδική 
σύνδεση της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου με τη Λεμεσό και χρησιμοποιείται καθημερινά από τους 
κατοίκους για τις μετακινήσεις τους προς και από τη Λεμεσό. 

(β)  Περαιτέρω, έχει αναβαθμιστεί και ο δρόμος Καλού Χωριού-Αρακαπά ώστε οι κάτοικοι της Κοινότητας 
Αγ. Κωνσταντίνου να εξυπηρετούνται μέσω αυτού για να μεταβαίνουν στην Κοινότητα Αρακαπά.» 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Iουνίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.094, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. ερ. 23.06.010.02.094 και ημερ. 7.9.2012 και σας ενημερώνω ότι 
η διακίνηση προσώπων από και προς τις μη ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές 
ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 866/2004 του Συμβουλίου της EE της 29

ης
 Απριλίου 2004 για το 

καθεστώς βάσει του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 της Πράξης Προσχώρησης, ως έχει τροποποιηθεί, η 
εφαρμογή του οποίου έχει καθοριστεί από σχετικό κώδικα τον οποίο έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει η 
Δημοκρατία από το 2004. 
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 Στη βάση του προαναφερθέντα κώδικα, όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται σε καθεστώς 
θεώρησης και που εισέρχονται στη Δημοκρατία από μη νόμιμα σημεία εισόδου και έχουν στην κατοχή τους 
απαραίτητη θεώρηση μπορούν να διακινούνται μέσω της πράσινης γραμμής. Παράλληλα, ο κώδικας καθορίζει 
και άλλες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων κρατών μελών της EE που έχουν δικαίωμα 
διακίνησης μέσω της Πράσινης Γραμμής. Επισημαίνεται ότι τόσο οι ρυθμίσεις που αφορούν τους υπηκόους 
τρίτων χωρών στη βάση του κώδικα, όσο και διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση κατοχής θεώρησης δεν διαφοροποιούνται για τους Τούρκους 
υπηκόους. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι αλλοδαποί που εισέρχονται στην Κυπριακή 
Δημοκρατία μέσω των παράνομων/κλειστών αεροδρομίων και λιμανιών που βρίσκονται στις περιοχές όπου η 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
άσκηση ποινικής δίωξης. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ερώτημα σας για την ύπαρξη συστήματος καταγραφής των 
στοιχείων των αλλοδαπών στα οδοφράγματα, σημειώνεται ότι το ηλεκτρονικό σύστημα του Αρχείου 
Πληθυσμού και Μετανάστευσης είναι ήδη εγκατεστημένο στα σημεία διέλευσης από και προς τις μη 
ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για σκοπούς διενέργειες των απαραίτητων 
ελέγχων και εφαρμογής των υφιστάμενων ρυθμίσεων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 31
ης

 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.118, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Iουνίου 2013 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου 
Μητσόπουλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.400, ημερομηνίας 21

ης
 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω ότι, ο έλεγχος των 
ελαστικών αποτελεί μέρος του περιοδικού τεχνικού ελέγχου στον οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά ένα όχημα 
για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο τεχνικού ελέγχου, ο έλεγχος 
των ελαστικών περιλαμβάνει οπτική επιθεώρηση όλου του τμήματος του ελαστικού, καλύπτοντας όλα τα 
σημεία που φαίνονται στο Παράρτημα I που επισυνάπτεται. 

 Επιπρόσθετα, σας πληροφορώ ότι, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών όταν έλαβε γνώση για την εισαγωγή 
και πώληση μεταχειρισμένων ελαστικών, με ημερομηνία κατασκευής πέραν των πέντε ετών, εξέδωσε τεχνική 
οδηγία (επισυνάπτεται η Τεχνική Οδηγία Αρ. 2/2012 ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2012 ως Παράρτημα II) μέσω 
της οποίας εφιστούσε την προσοχή τόσο των Υπεύθυνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων των 
Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) όσο και των επιθεωρητών των Δημόσιων Κέντρων Ελέγχου 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Κ.Ε.Μ.Ο.), ώστε κατά τον τεχνικό έλεγχο των ελαστικών αν διαπιστώνεται ότι αυτά 
είναι διαβρωμένα (σκουριασμένα), τότε το όχημα να κρίνεται «ακατάλληλο». 

 Πέραν των πιο πάνω, επισυνάπτεται ενημερωτικό τρίπτυχο ως Παράρτημα III, το οποίο είχε εκδώσει το 
Τ.Ο.Μ., σε σχέση με τα ελαστικά των οχημάτων.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 5 Iουνίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.455, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.455 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. 
Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας ημερ. 21.2.2013 και επιθυμώ να 
σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α) Στοιχεία για τον αριθμό των ενδιαφερόμενων να στελεχώσουν εκλογικά κέντρα και αυτών που έχουν 
εργαστεί, κατά εκλογική περιφέρεια, στις βουλευτικές εκλογές και τις δημοτικές/κοινοτικές εκλογές του 
2011, φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 2011 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4941 2283 4435 2503 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 420 303 394 279 
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ΛΑΡΝΑΚΑ 1420 1035 1447 1274 

ΛΕΜΕΣΟΣ 2458 1699 2476 1872 

ΠΑΦΟΣ 1251 582 1122 727 

ΣΥΝΟΛΑ 10490 5902 9874 6655 

(β)  Οι οικείοι Έφοροι Εκλογής, στην αρμοδιότητα των οποίων είναι η επιλογή των προσώπων που 
στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα που λειτουργούν στην κάθε εκλογική περιφέρεια, ανάλογα και με την 
εκλογή, λαμβάνουν υπόψη τους την εκλογική τους περιφέρεια των εκτοπισμένων αιτητών, τον τόπο 
διαμονής τους, προηγούμενες επιτυχείς συμμετοχές τους στις εκλογικές διαδικασίες, την αναλογική 
συμμετοχή έμπειρου και άπειρου προσωπικού και την, κατά το δυνατό, ανανέωση και ικανοποίηση κάθε 
φορά και νέων ενδιαφερομένων, ώστε να αποκτάται εμπειρία για μελλοντικές εκλογές. 

(γ)  Κύριο μέλημα των Εφόρων Εκλογής είναι πάντοτε η ομαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση κάθε 
εκλογικής διαδικασίας, με όσο το δυνατό λιγότερα προβλήματα, κυρίως στο θέμα της έγκυρης και 
έγκαιρης έκδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 5 Iουνίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.503, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερ. 19.3.2013 με την οποία διαβιβάζεται Ερώτηση με αρ. 
23.06.010.02.503 ημερ. 13.3.2013 που υπέβαλε ο Βουλευτής κ. Ζαχαρίας Κουλίας ζητώντας τα ακόλουθα 
στοιχεία για την απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία: 

(α)  πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονταν στην υπηρεσία το 1974;  

(β)  πόσοι προσλήφθηκαν μέχρι το 2012 κατά υπουργείο κατά έτος; 

(γ)  πόσο αυξανόταν το κρατικό μισθολόγιο κατά έτος; 

(δ)  ποιο είναι το ύψος των συντάξεων που κατέβαλλε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1974 μέχρι και το 
2012; 

 Λόγω του ότι τα ζητούμενα στοιχεία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, σας αποστέλλονται τα πιο κάτω, τα 
οποία έχει ετοιμάσει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού: 

(α)  Συνοπτικός πίνακας απασχόλησης στο δημόσιο τομέα από το 2006-2013 (επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα I). 

(β)  Αποτύπωση υπηρετούντων μονίμων, ωρομισθίων και εκτάκτων υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα στις 
31.12.2012, κατά Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία (επισυνάπτεται ως Παράρτημα II). 

(γ)  Εξέλιξη μόνιμων θέσεων που υπάρχουν στον Προϋπολογισμό, κατά Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητη 
Υπηρεσία, από το 1986 μέχρι το 2013 (επισυνάπτεται ως Παράρτημα III). 

 Τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν στους υπηρετούντες δημόσιους υπαλλήλους κατά 
Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία, από το 1974 μέχρι το 2012, στο κρατικό μισθολόγιο και στις 
συντάξεις έχουν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Στατιστική Υπηρεσία, Γενικό Λογιστήριο και Διεύθυνση 
Προϋπολογισμών και Δημοσιονομικού Ελέγχου).» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 5 Iουνίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.531, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Γεώργιου Προκοπίου  

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.531 που υποβλήθηκε από τον Βουλευτή Λάρνακας κ. 
Γεώργιο Προκοπίου και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας ημερομηνίας 26/04/13 και 
επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι έχει ζητηθεί από τους Προέδρους των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, 
αλλά και τις Διευθύνσεις των Ημικρατικών Οργανισμών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η πιστή εφαρμογή των Εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1468 και 1475 και ημερ.: 
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15/01/13 και 11/04/13 αντίστοιχα, που αφορούν το επίδομα συντήρησης εξωτερικού για κρατικούς 
αξιωματούχους. 

2. Στην Εγκύκλιο αρ. 1468, γίνεται ειδική αναφορά στην αναστολή του δικαιώματος χρήσης αεροπορικής 
θέσης Business ή Club για τους δικαιούχους του εν λόγω ωφελήματος, με εξαίρεση τις υπερατλαντικές πτήσεις. 
Της αναστολής του δικαιώματος αυτού, εξαιρούνται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στην περίπτωση υπηρεσιακών ταξιδιών όπου η δαπάνη 
αεροπορικού εισιτηρίου θέσης Business ή Club κρατικών αξιωματούχων ή/και υπαλλήλων καλύπτεται από τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Οργανισμούς, οι επηρεαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν 
χρήση του εν λόγω ωφελήματος. 

3. Όσον αφορά την περίπτωση στην οποία αναφέρεται ο κ. Προκοπίου, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για 
τους εκπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιτροπή Περιφερειών και ότι η δαπάνη μετάβασης με 
Business Class καλύπτεται από την Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

Απάντηση ημερομηνίας 31
ης

 Μαΐου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.537, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.537 και ημερομηνία 18.04.2013, που υποβλήθηκε από 
τη Βουλευτή Λεμεσού κα Αθηνά Κυριακίδου, με την οποία ζητεί να πληροφορηθεί αναφορικά με το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται ο σχεδιασμός ή/και η υλοποίηση των νέων εγκαταστάσεων του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού (ΚΟΤ) στο «Δασούδι», στο Δήμο Γερμασόγειας, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Στις 23.03.2011, η Πολεοδομική Αρχή (Επαρχιακός Λειτουργός Λεμεσού Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως), χορήγησε τις πολεοδομικές άδειες με αρ. ΛΕΜ/1686/2010 και ΛΕΜ/1687/2010, για την 
ανακατασκευή χώρου στάθμευσης, κατεδάφιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ανέγερση χώρων 
εστιατορίου, στα τεμάχια αρ. 235, 480 & 481, Φ/Σχ. 2-207-340, Τμήμα 5, στον Δήμο Γερμασόγειας. 

3. Στις 23.04.2012, και κατόπιν έντονων παραστάσεων και κινητοποιήσεων διαφόρων Ομάδων 
Πρωτοβουλίας/Κινήσεων Πολιτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΤ, με σχετική επιστολή του προς την 
Πολεοδομική Αρχή, δήλωσε την πρόθεσή του να μην προχωρήσει στην υλοποίηση των αναπτύξεων που 
εξουσιοδοτήθηκαν με τις αναφερόμενες πολεοδομικές άδειες, ζητώντας ταυτόχρονα την απόσυρση ή/και την 
ανάκλησή τους. 

4. Η Πολεοδομική Αρχή, ανταποκρινόμενη στην ανωτέρω επιστολή του Κυπριακού Οργανισμού Κύπρου, 
και κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών, απέστειλε σχετική απαντητική επιστολή, με την οποία 
ενημέρωνε τον Οργανισμό ότι, οι εν λόγω χορηγηθείσες πολεοδομικές άδειες, θεωρούνται ως άκυρες και 
στερούμενες οποιουδήποτε νομικού περιεχομένου, εφόσον ο αιτητής (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού), με 
ελεύθερη βούληση, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην υλοποίηση των αναπτύξεων που εξουσιοδοτήθηκαν 
με τις χορηγηθείσες άδειες, κατόπιν των σχετικών του αιτήσεων.  Ανάλογη ενημέρωση έγινε, από την 
Πολεοδομική Αρχή, προς την αρμόδια Οικοδομική Αρχή (Δήμο Γερμασόγειας). 

5. Περαιτέρω σημειώνεται ότι με τη δημοσίευση του εγκριμένου Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού (2013), τμήμα 
της περιοχής «Δασούδι», στην οποία εμπίπτουν τα ανωτέρω αναφερόμενα, προς ανάπτυξη, τεμάχια έχουν 
ενταχθεί σε Ζώνη Προστασίας Δα3.  Ως εκ τούτου, και με βάση τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου στην περιοχή 
αυτή, επιτρέπονται μόνο μικρής κλίμακας αναπτύξεις, που έχουν σχέση με κοινοτική υποδομή (όπως π.χ. 
κιόσκια και μικρά περίπτερα). 

6. Παρεμφερώς αναφέρω ότι, σε σχέση με την ανωτέρω περιοχή, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του 
Έργου του Παραλιακού Πεζόδρομου/Ποδηλατόδρομου των Δήμων Γερμασόγειας και Αγ. Αθανασίου, ο οποίος 
θα διέρχεται από το «Δασούδι». Το σχεδιασμό, τον έχει αναλάβει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, και 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα σχέδια της προμελέτης, τα οποία συζητούνται με τις οικείες Τοπικές Αρχές. 
Τονίζεται επίσης ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, προσάρμοσε την πρότασή του με τρόπο ώστε, να 
ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, προτείνοντας φιλικά, προς το 
περιβάλλον, υλικά και περιορίζοντας τις επεμβάσεις στο ελάχιστο δυνατό. Νοείται ότι, μετά την ολοκλήρωση 
του σχεδιασμού, θα υποβληθεί η προβλεπόμενη από τη σχετική Νομοθεσία [Νόμος για την Εκτίμηση των 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Ν. 140(Ι)/2005], Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) και η έναρξη των εργασιών κατασκευής, θα γίνει μετά την εξασφάλιση της 
Περιβαλλοντικής Έγκρισης/ Γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής. 

7.  Το Έργο, θα προωθηθεί και θα υλοποιηθεί ως Πολεοδομικό Έργο (με την Κρατική Συνεισφορά να 
ανέρχεται στα 2/3 του συνολικού κόστους και την Συνεισφορά των οικείων Τοπικών Αρχών, να καλύπτει το 
υπόλοιπο 1/3).  Παρόλα αυτά, και στα πλαίσια της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οικονομία 
μας, η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του Έργου, δεν μπορεί, στο παρόν στάδιο, να καθορισθεί.» 
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Απάντηση ημερομηνίας 3 Iουνίου 2013 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.544, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. 
Ερ. 23.06.010.02.544 και ημερομηνία 30.04.2013 και σας πληροφορώ ότι στο παρόν στάδιο, η αδειοδότηση 
της λειτουργίας των πρατηρίων πετρελαιοειδών εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών το 
οποίο θα πρέπει να προβεί σε έλεγχο των συγκεκριμένων καταγγελιών. 

 Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι 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 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. Το υπό 
αναφορά νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου, αλλά για να είναι δυνατή η υιοθέτηση και εφαρμογή του θα 
πρέπει ταυτόχρονα, με τροποποιητικό νόμο, να καταργηθούν εκείνες οι πρόνοιες των εν ισχύι περί Ρυθμίσεως 
Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμων του 1968 έως το 1999 που ρυθμίζουν, σήμερα, την αδειοδότηση της 
λειτουργίας των πρατηρίων πετρελαιοειδών. Το σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο αναμένεται να ετοιμαστεί 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι ήδη ενήμερο.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Στο Κεφάλαιο Τέταρτο θα ολοκληρώσουμε 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». 

 Θα παρακαλούσα τον εισηγητή του θέματος, που είναι ο κ. Γιώργος Περδίκης, να κλείσει αυτή τη 
συζήτηση με μία σύντομη παρέμβαση. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Αφού ψηφίσαμε και τον περί Παιδίων Νόμο, νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε και την ανάγκη ενός 
πατέρα να σπεύσει στη γιορτή του παιδιού του.  Ο συμπαθέστατος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού 
εζήτησε να συντομεύσω, κύριε Πρόεδρε, την ομιλία μου, για να μπορέσει να παραστεί στη σχολική εορτή του 
υιού του, γι’ αυτό και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος.  

 Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος σημειώθηκε μία καταπληκτική ομοφωνία.  
Άπαντες οι ομιλητές έθιξαν το θέμα από τις ορθές πλευρές, περιέγραψαν τους κινδύνους για το φυσικό 
περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία από την εισαγωγή, καλλιέργεια και βρώση γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών είτε αυτοί είναι φυτικοί είτε είναι ζωικοί είτε είναι τρόφιμα. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Παρακαλώ, ησυχία, να ακούμε τον ομιλητή! 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Σημειώθηκε το γεγονός ότι το κοινοβούλιο με σημαντικές του πρωτοβουλίες έχει καταφέρει να 
εγκαθιδρύσει ένα νομοθετικό πλαίσιο ασφαλές για τον Κύπριο καταναλωτή.  Αυτό που πρέπει να πω 
οπωσδήποτε, ήταν μια παράλειψη, είναι το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα 
προχωρήσει σε ανακήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.  Είχε 
καταφέρει να προωθήσει σχετικές αναφορές σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, είχε αναθέσει σε επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μία μελέτη, για να μπορέσει να 
τεκμηριώσει επιστημονικά αυτό το αίτημα, αλλά δυστυχώς η μελέτη αυτή δεν ολοκληρώθηκε και έμεινε η όλη 
προσπάθεια ανολοκλήρωτη. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,  

 Αύριο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητούμε μια πρόταση νόμου του Κινήματος 
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών για προσωρινή ανακήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς, μέχρι να μπορέσει η κυβέρνηση, εάν θέλει και μπορεί, να ολοκληρώσει μια 
επιστημονική μελέτη που να τεκμηριώνει -όπως και άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν κάνει το ίδιο- την 
ανακήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. 
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 Εν όψει λοιπόν της αυριανής συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, εγώ θα 
καλέσω τους συναδέλφους και τις κοινοβουλευτικές ομάδες να συμβάλουμε στην προσπάθεια αυτή, για να 
φέρουμε ενώπιον της πολιτείας ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια των 
καταναλωτών και των γεωργών από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ, κύριε Περδίκη.   

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για την 
ερχόμενη Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013, στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:   Νομοθετική εργασία  

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

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

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

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

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

 6.  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). 

 7.  Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.100-2013). 

 8.  Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός)  (Αρ. 
2) Νόμος του 2010. 
(Αρ. Φακ. 23.01.051.224-2010). 

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

 10.  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.046-2013). 

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

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

 13.  Ο περί της Ρύθμισης Χαρτών, Ηλεκτρονικών Συσκευών Εντοπισμού 
Θέσης και Πλοήγησης και άλλων Παρόμοιων Προϊόντων, με ή χωρίς 
Λογισμικά, προς Επιβολή Γεωγραφικών Ονομάτων Περιοχών της 
Κύπρου και Τοπωνυμιών που περιγράφονται στο Τοπωνυμικό 
Λεξικό Νόμος του 2012. 
(Αρ. Φακ. 23.01.053.094-2012). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:   Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «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). 

 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). 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  4.55 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

Αδάμου Αδάμος Λαμάρης Γιάννος 

Αντωνίου Αντώνης  Λουκαΐδης Γιώργος 

Βαρνάβα Γιώργος Μαππουρίδης Ρίκκος 

Βότσης Άγγελος Μαυρίδης Μάριος 

Γαβριήλ Γιαννάκης Μαυρονικόλα Ρούλα 

Δαμιανού Άριστος Μέσης Χρίστος 

Δημητρίου Μισιαούλη Στέλλα Μισός Αριστοτέλης 

Δίπλαρος Ευθύμιος Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Ευαγόρου Σταύρος Νεοφύτου Αβέρωφ 

Ζαχαρίου Ζαχαρίας Νικολαΐδης Νίκος 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας Νουρής Νίκος 

Κατσουρίδης Νίκος Παπαγεωργίου Πάμπος 

Καυκαλιάς Αντρέας  Παπαδόπουλος Νικόλας 

Κουκουμά Κούτρα Σκεύη Περδίκης Γιώργος 
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Κουλίας Ζαχαρίας Προδρόμου Πρόδρομος 

Κουτσού Νίκος Σαμψών Σωτήρης 

Κυπριανού Ανδρέας Σαρίκας Φειδίας 

Κυπριανού Άντρος Τζιοβάνης Χριστάκης 

Κυριακίδου Αθηνά Τορναρίτης Νίκος 

Κυριακίδου Στέλλα Φακοντής Αντρέας 

Κυριακού Μαρία Φυττής Σοφοκλής 

Κωνσταντίνου Κώστας Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κωνσταντίνου Νεόφυτος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Κώστα Κώστας Χριστοφόρου Λευτέρης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 

2. Ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της Βουλής της απόφασης του κ. Νίκου Κουτσού να αποχωρήσει από το 
Ευρωπαϊκό Κόμμα και να καταστεί ανεξάρτητος βουλευτής. 

3. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2013 
Νόμος του 2013», συζήτηση (Πρ. Προδρόμου, Γ. Λαμάρης, Ν. Νικολαΐδης, Γ. Περδίκης, Ζ. Κουλίας, Ά. 
Βότσης, Πρόεδρος) και ψήφισή του σε νόμο. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2013 Νόμος του 2013», συζήτηση (Ν. Κατσουρίδης, 
Α. Νεοφύτου, Πρ. Προδρόμου, Πρόεδρος) και απόφαση για αναβολή του. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 
2013 Νόμος του 2013», συζήτηση (Μ. Μαυρίδης, Π. Παπαγεωργίου, Ά. Βότσης, Σ. Φυττής, Λ. 
Χριστοφόρου, Κ. Χατζηγιάννης, Γ. Βαρνάβα, Ζ. Κουλίας, Σκ. Κούτρα Κουκουμά, Πρόεδρος, Ν. 
Κωνσταντίνου) και ψήφισή του σε νόμο. 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και 
Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και τους κανονισμούς «Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013», ψήφιση του νομοσχεδίου σε 
νόμο και έγκριση των κανονισμών. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «O περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

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

10. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό 
Επίδομα Ιπτάμενου Προσωπικού) Κανονισμοί του 2013» και έγκρισή τους. 

11. Ερωτήσεις βουλευτών:  

 Ερωτήματα σχετικά με τα ενοικιαζόμενα γραφεία στα οποία στεγάζεται η Υπηρεσία Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών στην Αγλαντζιά - Η εφαρμογή της προσωρινής απαγόρευσης χρήσης τριών 
φυτοφαρμάκων θανατηφόρων για τις μέλισσες - Μη αποδεκτές συνθήκες σφαγής σε σφαγείο στους 
Αγίους Τριμιθιάς και ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στα σφαγεία - Το κρατικό χρέος προς το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το θέμα διαγραφής του - Ανάγκη ανασχεδιασμού των ωραρίων των 
εκπαιδευτικών για περιορισμό της δαπάνης για τα καύσιμα - Ανάγκη καταπολέμησης της ρύπανσης του 
Αλυκού ποταμού στο Δάλι - Το θέμα της παράτυπης χορήγησης πολεοδομικής άδειας στη Δρομολαξιά 
σε εταιρεία - Φιλοξενία βρεφών σε περιπτώσεις γονέων υπό κράτηση - Η κρατική υποστήριξη των υπό 
τη φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας παιδιών μετά την ενηλικίωσή τους - Οι δομές 
προστασίας των βρεφών που μετακινούνται από την οικογένεια - Η χρήση κρατικών οχημάτων από νυν 
και πρώην αξιωματούχους και τους συζύγους τους - Αιτήματα για βελτιωτικά έργα στη Μεσόγη - Αίτημα 
για διαχωρισμό οικοπέδων για φτωχές οικογένειες στο Ελεδιό - Αίτημα της κοινότητας Μεσόγης για 
μετατροπή του παλιού δημοτικού σχολείου σε πολιτιστικό κέντρο - Ένσταση της κοινότητας Ελεδιό για 
τη Δήλωση Πολιτικής - Το πρόβλημα των κατολισθήσεων στην κοινότητα Νατάς - Πρόβλημα με το 
αρδευτικό σύστημα και με την επιβολή οφειλών στην κοινότητα Νατάς - Ανάγκη υιοθέτησης σύγχρονων 
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μεθόδων καθαρισμού οικοπέδων - Θέμα εκδίκασης παράνομης λειτουργίας χοιροστασίου στη 
Μαραθούντα - Καθυστέρηση στην ηλεκτροδότηση των προσφυγικών οικοπέδων στη Σωτήρα 
Αμμοχώστου - Ανάγκη λήψης μέτρων για διαχείριση των ελαστικών οχημάτων - Θέμα εφαρμογής της 
νομοθεσίας για την ανακύκλωση στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας υλικών. 

12. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών:  

 Αίτημα για ασφαλτόστρωση του δρόμου Αγίου Κωνσταντίνου-Αρακαπά - Είσοδος αλλοδαπών με βίζα 
από χώρα της Ζώνης του Σένγκεν μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές - Σύνδεση της 
Κύπρου με μυστικές δράσεις της CIA (απόρρητη απάντηση) - Ανάγκη επαρκούς ελέγχου της 
κατάστασης ελαστικών οχημάτων - Η στελέχωση των εκλογικών κέντρων με δημόσιους υπαλλήλους και 
τα κριτήρια επιλογής τους - Το μέγεθος, οι μισθοί και οι συντάξεις στη δημόσια υπηρεσία την περίοδο 
1974-2012 - Η εφαρμογή της απόφασης για περιορισμούς στο κόστος των υπηρεσιακών ταξιδιών 
κρατικών αξιωματούχων - Η ενδεχόμενη καθυστέρηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων 
ανάπτυξης στο Δασούδι του ΚΟΤ στη Γερμασόγεια - Καταγγελίες για παράνομη λειτουργία πρατηρίου 
πετρελαιοειδών στο Δάσος Άχνας. 

13. Αγόρευση του κ. Γιώργου Περδίκη 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» και λήξη του θέματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 


