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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ B΄ 

Συνεδρίαση 13ης Ιουνίου 2013 

Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. 

Αρ. 36 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Σ. ΦΥΤΤΗΣ) 

 Καλό απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι. 

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αρχίζουμε με το Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Θα 
παρακαλούσα για τα θέματα στα οποία υπάρχει ομοφωνία να μη διαβάζεται η έκθεση.  

 Το πρώτο θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «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: 
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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. 

 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. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει μια τροπολογία απ’ όλα τα κόμματα και μια τροπολογία από το Δημοκρατικό Συναγερμό.  Τις 
έχετε μπροστά σας.  Θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

(Οι σχετικές τροπολογίες) 

Προτεινόμενη τροπολογία εκ μέρους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων  

Προτεινόμενη τροπολογία εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

1 έως 17 03000-11004  Σύνολο Δαπανών €2.629.453 

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

Σημ.: Το ποσό της μείωσης ανέρχεται στα €262.945. 
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11 02288  Ταμείο Ευημερίας €46.390 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο κ. Ευαγόρου, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Ευαγόρου. 

ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, όπως έχετε πει, υπάρχουν δύο τροπολογίες.  Η μία είναι τροπολογία όλων των 
πολιτικών κομμάτων και αφορά στη μείωση των δαπανών κατά 10%, δηλαδή κατά €262.945, και υπάρχει και η 
τροπολογία η οποία κατατίθεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό για μείωση κατά 20% όσον αφορά στο 
Κεφάλαιο ‟Ταμείο Ευημερίας”.  Απλώς θέλουμε να καταθέσουμε πρόταση να ακολουθήσουμε την πρακτική 
που είχαμε ακολουθήσει και την προηγούμενη βδομάδα για το ίδιο θέμα, για την περίπτωση του ΡΙΚ, να 
ερευνήσουμε πού πάνε τούτα τα χρήματα, άρα η πρότασή μας είναι να το σταυρώσουμε. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Εννοείς για τη δεύτερη τροπολογία; 

ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ: 

 Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Νεοφύτου και μετά ο κ. Άγγελος Βότσης. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες βδομάδες υπάρχει ένα κλίμα συναίνεσης και συνεννόησης στη Βουλή που 
θα το κτίσουμε περαιτέρω.  Θεωρώ ότι είναι λογική η εισήγηση εκ μέρους των συναδέλφων της αριστεράς να 
σταυρωθεί το ποσό για το ταμείο ευημερίας και, αν δεν είναι πράγματα που αφορούν μισθούς, είμαι σίγουρος 
ότι θα συμφωνήσουν μαζί μας μετά από τη διεξαγωγή της έρευνας όχι μόνο να το σταυρώσουμε, αλλά να το 
περικόψουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Ο κ. Βότσης. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, σίγουρα θα υποστηρίξουμε την πρώτη τροπολογία, η οποία είναι εκ μέρους όλων των 
κομμάτων.  Για τη δεύτερη, ναι, συμφωνούμε με την πρόταση για σταύρωμα του 20%, για να μην έχουμε την 
ίδια παρεξήγηση που είχαμε προχθές με το ΡΙΚ.  Το κομμάτι που πήγαινε για αποκοπή να σταυρωθεί, το 20%, 
και αν πειστεί η επιτροπή αναλόγως θα δράσει επί του ποσοστού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ομοφωνία. 

 Δεν υπάρχει ένσταση. 

 Η πρώτη τροπολογία, που είναι απ’ όλα τα κόμματα, εγκρίνεται ομόφωνα. 

 Δεύτερη τροπολογία.  Σταυρώνεται το μέρος του 20%.  Σταυρώνεται, για να δοθούν εξηγήσεις, 
υπολογίζω, στην επιτροπή Οικονομικών, όταν θα κληθούν. 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή κατά ποσοστό 20% του συνόλου του σχετικού Κεφαλαίου «Ταμείο 
Ευημερίας». 

Σημ.: Το ποσό της μείωσης ανέρχεται στα €9.278. 
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 Υπάρχει ένσταση; 

 Δεν υπάρχει. 

 Εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε λοιπόν στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού ύψους €4.889.335 για τη χρήση του έτους 
που λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Διαχείριση ελλειμμάτων και περισσευμάτων άρθρων του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο.  
Άρθρο 4. 

 Δημιουργία/Κατάργηση θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 7. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 
8. 

 Φορολόγηση Επιδομάτων.  Άρθρο 9. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων1 μέχρι 9; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2013 Νόμος του 2013.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

 (Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Ακινήτων Ενοικιαζομένων για Επαγγελματικούς 
Σκοπούς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013», αναβάλλεται. 

 Τα θέματα 3, 4 και 5 δεν είναι έτοιμα. 

 Το υπ’ αριθμόν 6 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και 
Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2013 Νόμος 
του 2013»...   

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Κατσουρίδης. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά είναι και τόσα πολλά τα θέματά μας που, για να 
ευκολύνουμε λίγο τον εαυτό μας, ζητώ μιας βδομάδας αναβολή.  Να πω και το γιατί.  Τίθενται διάφορα 
αιτήματα από πλευράς δήμων, δε σημαίνει ότι τα συμμεριζόμαστε ή όχι, αλλά να τα εξετάσουμε τουλάχιστον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην αναβολή για μία βδομάδα;   
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 Εννοείτε, κύριε Κατσουρίδη, θα ξαναπάει στην επιτροπή πίσω; 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Ε, ποιος θα το εξετάσει;  Η επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Ε, διότι καμιά φορά έρχεται ξανά στην ολομέλεια.  Επομένως, δεν υπάρχει ένσταση, μία 
βδομάδα αναβολή. 

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Δώσε οδηγίες πού θα πάει, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Στην επιτροπή που το εξέτασε εξαρχής. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Περδίκη. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Τα παράπονα που ήρθαν κοντά μας -τα οποία είναι όλα βάσιμα, έτσι να το πω- δεν έχουν να κάμουν με 
τον προϋπολογισμό, έχουν να κάμουν με τα σχέδια.  Τα σχέδια, υποτίθεται, με βάση το νόμο που ψηφίσαμε 
εμείς οι φωστήρες, πρέπει να περάσουν και από την επιτροπή Εμπορίου.  Βιαζούμαστεν...  Λείπει ο πρόεδρος 
να σας το πει και δεν ξέρω αν τώρα που παίρνουμε τούτη την απόφαση καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει 
καθυστέρηση στην εφαρμογή των προγραμμάτων.  Εγώ δεν έχω αντίρρηση, γιατί λέω ότι και τα αιτήματα που 
ήρθαν την τελευταία στιγμή κοντά μας από δήμους, από κοινότητες, από ενδιαφερόμενους που καταλάβαν ότι 
εννά μειωθούν οι ταρίφες προγραμμάτων και σχεδίων που έχουν ήδη ξεκινήσει, πολλά προβλήματα...  Αν 
εκαταλάβαν ούλλοι ότι εννά υπάρξει μία καθυστέρηση αλλό 15 μέρες, για να ψηφιστεί τούντο πράμα τζιαι να 
λειτουργήσει, αν το καταλάβαμε, εγώ είμαι μέσα, συμφωνώ, διότι λέω ότι εν βάσιμα τα αιτήματα.  Αλλά είναι η 
επιτροπή Εμπορίου που θα πρέπει να δει σοβαρά τα σχέδια, γιατί είναι στα σχέδια που είναι το πρόβλημα, όχι 
στον προϋπολογισμό.  Άρα, είναι Εμπορίου και Οικονομικών μαζί.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, έτσι είναι και στην έκθεση, ότι είναι οι δύο επιτροπές από κοινού που είδαν τούτο το θέμα. 

 Ο κ. Κατσουρίδης. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επαναλάβω κάτι που είπα και το πρωί στη σύσκεψη.  Έχει ορισμένα πράγματα 
που εγώ δεν καταλάβω πώς εξελιχτήκαμε ως Βουλή.  Τι σημαίνει, αν ένα θέμα είναι σοβαρό και την ίδια στιγμή 
προκύπτει ανάγκη αναβολής, η επιτροπή πρέπει να περιμένει μία βδομάδα να το δει;  Συγγνώμη, είμαι είκοσι 
δύο χρόνια βουλευτής, τα πρώτα δέκα χρόνια που ήμουν βουλευτής εβάλλαμεν έκτακτες συνεδρίες, για να 
δούμε σοβαρά και επείγοντα.  Να συνέλθει άλλη μέρα η επιτροπή, πιο μπροστά, για να προλάβει την Πέμπτη.  
Κύριε ελέησον, εν εκατάλαβα δηλαδή! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Βότσης. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Απλώς για να είμαστε και λίγο ορθολογιστές, κανένας δε διαφωνεί ότι τα αιτήματα που ήρθαν έχουν τη 
λογική τους, όμως μιλούμε για μία κοινή συνεδρία δύο επιτροπών, τυχαίνει να λείπουν και οι δύο πρόεδροι των 
επιτροπών,  απλώς καταγράφω... 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Έχει αναπληρωτές. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Με όλο το σεβασμό, με όλο το σεβασμό, καταγράφω τον προβληματισμό.  Εγώ λέω τη Δευτέρα 
μπορούμε να το βάλουμε συμπληρωματικά στην ημερήσια διάταξη.  Απλώς δεν είμαι βέβαιος αν και οι 
υπηρεσίες του κράτους θα είναι τόσο έτοιμες να δεχτούν τροπολογίες.  Θέλει έτσι κάποια λίγο μαγική 
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διαδικασία, για να προλάβουμε.  Εμείς να το κάμουμεν ως επιτροπές, αλλά λέω ότι ίσως η μία βδομάδα...  Στο 
τέλος να καθυστερήσουν τα πράγματα, πράγμα που δε θέλει κανένας μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Σε έντονο ύφος) 

 Κύριε Βότση, κοντός ψαλμός αλληλούια!  Την άλλη Πέμπτη θα έρθει στην ολομέλεια.  Να βρείτε τρόπο οι 
δύο επιτροπές να συνεδριάσετε!   

 Λοιπόν, αναβολή για δύο βδομάδες.  Θα πάει στις δύο επιτροπές από κοινού.  Την άλλη Πέμπτη στην 
ολομέλεια. 

 Πάμε πάρα κάτω. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Τι είναι; 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Μία βδομάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μία βδομάδα.  Τι είπα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είπετε δύο βδομάδες, κύριε Πρόεδρε, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μία βδομάδα. 

 Το υπ’ αριθμόν 7 θέμα είναι «Ο περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί των 
Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα 

 Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουνίου 2013. 

 Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών, του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της 
Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και της ΠΕΟ.  Η ΟΕΒ, η ΣΕΚ και η ΔΕΟΚ, παρ’ όλο 
που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικών 
Πίστης Νόμου, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το άρθρο 3, 
παράγραφος (ι), της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23

ης
 Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την 

κατάργηση της Οδηγίας 87/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

 Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αντικαθίσταται η λέξη “χορηγείται” από τη λέξη “αναλαμβάνεται” στην 
ερμηνεία του όρου “χρεωστικό επιτόκιο”, το οποίο εφαρμόζεται σε ετήσια βάση στο ποσό της πίστωσης.  Η 
τροποποίηση αυτή κατέστη αναγκαία κατόπιν εισήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ορθή 
μεταφορά της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ στην κυπριακή έννομη τάξη. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, δεν υπάρχουν γενικότερες 
οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του νομοσχεδίου.  Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 
δε διεξήχθη δημόσιος διάλογος, γιατί το θέμα είναι καθαρά τεχνικό και δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο το 
δημόσιο ή οποιοδήποτε οργανωμένο φορέα.   
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 Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση 
νομοσχέδιο, η εν λόγω τροποποίηση έγινε μετά από αξιολόγηση της μεταφοράς των προνοιών της Οδηγίας 
2008/48/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου από την τεχνική επιτροπή για νομικά θέματα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και συγκεκριμένα της Ομάδας για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Αποκατάσταση DG 
SANCO B4.  Η εν λόγω ομάδα θεώρησε τη μεταφορά στην κυπριακή έννομη τάξη του συγκεκριμένου ορισμού 
του όρου “χρεωστικό επιτόκιο” ως μη ικανοποιητική, διότι η ερμηνεία που δόθηκε στην αρχική μεταφορά των 
προνοιών της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου δεν ήταν απαραίτητα η ίδια που δόθηκε στην Οδηγία. 
Μετά από σχετική αλληλογραφία της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με την DG SANCO B4 [Παράρτημα V(α)] και μετά από σχετική 
γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2013, αποφασίστηκε η 
εν λόγω τροποποίηση με σκοπό τη συμμόρφωση της Κύπρου με την υπόδειξη της Επιτροπής και την αποφυγή 
περαιτέρω περιπλοκών στο όλο ζήτημα, το οποίο είναι καθαρά τεχνικό.   

 Στην ίδια εισηγητική έκθεση επισημαίνεται ότι η προθεσμία που έχει τεθεί για την ενσωμάτωση της 
προτεινόμενης τροποποίησης στο εθνικό δίκαιο είναι η 30

ή
 Ιουνίου 2013. 

 Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, αλλά και τα όσα αναφέρονται σε σχετικό σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στην 
επιτροπή, με την τροποποίηση που προτείνεται διασαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων που 
χρεώνονται οι καταναλωτές σε διάφορους χρεωστικούς λογαριασμούς όπως καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές 
κάρτες, όρια υπερανάληψης και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις. 

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

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού 
τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 και 2; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 8 θέμα είναι «Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2010».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010» 

Παρόντες: 
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 Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος  Γιώργος Γεωργίου 

 Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντρέας Καυκαλιάς 

 Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου  

 Γιώργος Λουκαΐδης  Νίκος Κουτσού 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 18 Ιανουαρίου 2011, στις 30 Οκτωβρίου 2012 και στις 4 Ιουνίου 2013.  Στις συνεδρίες 
αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών 
Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ-ΟΕΒ), του Συνδέσμου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Κύπρου (ΣΙΑΕΚ-ΚΕΒΕ) και του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ). 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του 
υφιστάμενου περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου, ώστε να επέλθει συμμόρφωση με τα άρθρα 13 
και 14(6) της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12

ης
 Δεκεμβρίου 

2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, καθώς και με τα άρθρα 13 και 14(στ) του περί της 
Ελευθερίας και Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου 
του 2010.  Επιπρόσθετα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις εκσυγχρονίζονται και ορισμένες διατάξεις του εν 
λόγω υφιστάμενου νόμου. 

 Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής διαπιστώθηκε η ανάγκη, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο 
του αρμόδιου υπουργείου όσο και της Νομικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, να επέλθουν 
βελτιωτικές αλλαγές στο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να αποδίδεται καλύτερα ο σκοπός τον οποίο 
επιδιώκει, γι’ αυτό η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο και τη Νομική Υπηρεσία όπως ετοιμάσουν και 
αποστείλουν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου. 

 Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή του ημερομηνίας 25 
Σεπτεμβρίου 2012, απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.   

 Ειδικότερα, στις πρόνοιες του αναθεωρημένου νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα εξής: 

1. Kαθορίζεται ότι το μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) το οποίο 
προέρχεται από τους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων ιδιωτικών σχολών δε δύναται να λαμβάνει μέρος σε 
συνεδρίασή της, όταν αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 4 του υφιστάμενου νόμου, σύμφωνα με τις οποίες η ΣΕΤΕ  συμβουλεύει τον 
υπουργό για θέματα που αφορούν την ίδρυση δημόσιων και ιδιωτικών σχολών, καθώς και την εγγραφή 
νέων κλάδων σπουδών.  Κατ’ αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται η μη ανάμειξη ανταγωνιστικών φορέων 
στις εισηγήσεις της ΣΕΤΕ προς τον υπουργό. 

2. Καθορίζεται ο χρόνος των δέκα μηνών ως υποχρεωτική προθεσμία, για να δοθεί απάντηση από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με την έγκριση ή μη σχολής που υπέβαλε τα σχετικά 
στοιχεία.  Παράλληλα, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση μη απάντησης εντός του  εν λόγω χρονικού 
διαστήματος, η έγκριση θα θεωρείται μη χορηγηθείσα.  

3. Θεσμοθετείται η υποχρέωση προσκόμισης μαζί με τη δήλωση για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής 
σχολής πρωτότυπου πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου για τον ιδιοκτήτη, το διευθυντή και το 
διδακτικό προσωπικό της σχολής.  Επίσης, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής ή το 
προσωπικό της σχολής είναι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους, θα πρέπει να προσκομίζεται και 
πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από το εν λόγω κράτος μέλος. 

 Στα πλαίσια της μελέτης του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής οι 
εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΣΤΕ και του ΣΙΑΕΚ διαφώνησαν με συγκεκριμένα σημεία των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων, τα οποία αφορούν ειδικότερα τα άρθρα 3, 4 και 15 του υφιστάμενου νόμου για τις σχολές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Ειδικότερα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι κατέθεσαν αριθμό υπομνημάτων στα οποία 
αναλύονται λεπτομερώς οι θέσεις τους και παρατίθενται τα επιχειρήματά τους για τη μη υιοθέτηση των 
συγκεκριμένων αυτών τροποποιήσεων. Ειδικότερα,  διαφώνησαν κυρίως με τα εξής: 

1. Τη διαγραφή της πρόνοιας που αφορά τη συμμετοχή στη σύνθεση της ΣΕΤΕ και εκπροσώπου των 
ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

2. Την προσθήκη επιφύλαξης σύμφωνα με την οποία το μέλος της ΣΕΤΕ που προέρχεται από τους 
συνδέσμους των ιδιωτικών σχολών δε θα συμμετέχει στις αποφάσεις που τις αφορούν. 

3. Τον καθορισμό της προθεσμίας των δέκα μηνών που προβλέπεται ως το χρονικό διάστημα για έκδοση 
απάντησης από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με την έγκριση ή μη της 
αίτησης για ίδρυση σχολής.  Ειδικότερα, η προθεσμία αυτή των δέκα μηνών κρίνεται ως αδικαιολόγητα 
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μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο δημιουργεί προβλήματα εκκρεμότητας ως προς την ομαλή 
διεξαγωγή των εργασιών τους.  

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, τόσο προφορικά ενώπιον της επιτροπής όσο και γραπτώς 
μέσω επιστολής της, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2013, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα που 
παρέθεσαν οι πιο πάνω εκπρόσωποι και επισήμανε μεταξύ άλλων ότι οι προτεινόμενες αυτές τροποποιήσεις 
συνάδουν πλήρως με τις απαιτήσεις που θέτει η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή Οδηγία.  Στην πιο πάνω επιστολή 
της η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επισημαίνει εν κατακλείδι ότι το νομοσχέδιο το οποίο αφορά τη 
θεσμοθέτηση φορέα για τη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης, που είναι 
ήδη κατατεθειμένο στη Βουλή και εκκρεμεί για εξέταση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, 
προβλέπει μεταξύ άλλων και την αντικατάσταση της ΣΕΤΕ από τον εν λόγω φορέα. 

 Ως εκ τούτου, με βάση τα πιο πάνω, όπως υπέδειξε στην επιτροπή και η εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, με την ψήφιση σε νόμο στο μέλλον του νομοσχεδίου που αφορά τον εν λόγω φορέα, 
όλα τα θέματα που ανακύπτουν σε σχέση με τη ΣΕΤΕ διαφοροποιούνται, οπότε θα εκλείψει και το αντικείμενο 
διαφωνίας.  Παράλληλα, η πιο πάνω εκπρόσωπος επισήμανε στην επιτροπή την ανάγκη για άμεση προώθηση 
της ψήφισης σε νόμο του νομοσχεδίου, διότι, πέραν του ότι εναρμονίζει τον υφιστάμενο νόμο για τις σχολές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το κοινοτικό κεκτημένο, έχει συμπεριληφθεί στα νομοθετήματα τα οποία η τρόικα 
ζήτησε να προωθηθούν για ψήφιση λόγω της οικονομικής πτυχής που αυτό έχει σε θέματα ανταγωνισμού. 

 Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου κρίθηκε σκόπιμο, 
μετά από υπόδειξη του ΣΕΚΑΠ και τη σύμφωνη γνώμη τόσο του αρμόδιου υπουργείου όσο και της Νομικής 
Υπηρεσίας, να επέλθει μια επιπρόσθετη βελτίωση στο κείμενό του.  Ειδικότερα, η βελτίωση αυτή αφορά την 
τροποποίηση του άρθρου 50 του υφιστάμενου νόμου, ώστε οι πρόνοιές του να συνάδουν με την προτεινόμενη 
στο νομοσχέδιο τροποποίηση του άρθρου 51. Συγκεκριμένα, στην Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Κλάδων 
Σπουδών, που διορίζεται από το σχετικό συμβούλιο με βάση το άρθρο 50, να συμμετέχουν ως μέλη 
εκπρόσωποι των δημόσιων  πανεπιστημίων της Κύπρου. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:   

1. O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος και το μέλος της επιτροπής ανεξάρτητος βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, επειδή δεν κατέστη 
δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις επί του αναθεωρημένου κειμένου του 
νομοσχεδίου, δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν στην ολομέλεια της Βουλής στα πλαίσια 
της συζήτησης που θα διεξαχθεί. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα 
πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση της επιτροπής τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της 
Βουλής για λήψη τελικής απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσεται υπέρ.  Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το Δημοκρατικό 
Κόμμα και ο κ. Κουτσού στην ολομέλεια. 

 Δημοκρατικός Συναγερμός.  Ακούμε τοποθέτηση.  

 Κύριε Τορναρίτη. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στηρίζει το παρόν νομοσχέδιο.  Θα ψηφίσει υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το Δημοκρατικό Κόμμα. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Είμαστε υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Κουτσού απουσιάζει. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 
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 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 51 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 7; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 9 θέμα είναι «Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».  Η έκθεση 
θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος  Αντρέας Φακοντής 

 Γεώργιος Προκοπίου   Κώστας Κώστα 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου   Χριστάκης Τζιοβάνης 

 Ανδρέας Μιχαηλίδης  Νίκος Νικολαΐδης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία 
της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2013.  Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκε και παρευρέθηκε 
ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η διόρθωση τυπογραφικού λάθους και δύο λανθασμένων 
αναφορών σε άρθρο της βασικής νομοθεσίας που παρέμειναν στο κείμενό της μετά την τελευταία τροποποίηση 
αυτής, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18 Μαΐου 2012. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του 
νομοσχεδίου σε νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 4; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα υπ’ αριθμόν 10 και 11 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», πρόταση νόμου, και «Οι περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013».  Η 
έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόταση νόμου «Ο περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και τους κανονισμούς «Οι περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013»  

Παρόντες: 

 Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου 

 Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής 

 Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Νίκος Νουρής 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε σε πρώτο στάδιο τους πιο πάνω κανονισμούς σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31

η
 Μαΐου 2013.  Ακολούθως, η επιτροπή σε συνεδρία της, 

ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013, συνέχισε την εξέταση των εν λόγω κανονισμών μαζί με την υπό αναφορά 
πρόταση νόμου. 

 Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του 
Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κύπρου, του ΕΤΕΚ και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ).  Το Υπουργείο 
Υγείας, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, η ΠΟΒΕΚ και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), 
παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.  Το Υπουργείο Υγείας και η ΟΕΒ 
υπέβαλαν γραπτώς τις απόψεις τους.   

 Σκοπός της πρότασης νόμου, που κατατέθηκε από την επιτροπή, είναι η τροποποίηση του περί 
Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί η δυνατότητα έκδοσης κανονισμών με 
αναδρομική ισχύ για μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις, νοουμένου ότι δε θα επιβάλλουν οποιαδήποτε 
υποχρέωση αναδρομικά. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 21 του περί Ελέγχου 
της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, είναι η παράταση της μη εφαρμογής των περί Ελέγχου της Ρύπανσης 
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της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2008 (ΚΔΠ 
198/2008) σε συγκεκριμένες μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις, μέχρι την 30

ή 
Μαΐου 2015.  Ειδικότερα, οι 

εγκαταστάσεις αυτές αφορούν κλιβάνους που εγκαταστάθηκαν πριν από τη 19
η
 Δεκεμβρίου 2008, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν ως καύσιμο ξηρούς πυρήνες καρπών ελιάς ή περιβλήματα ξηρών καρπών. 

 Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη πρόνοια των πιο πάνω βασικών κανονισμών για μη εφαρμογή των 
τροποποιητικών κανονισμών του 2008 λήγει την 30

ή 
Μαΐου 2013.  Συναφώς, ως αποτέλεσμα της έγκρισης των 

προτεινόμενων κανονισμών, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
(Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί του 2004 μέχρι την 30

ή 
Μαΐου 2015.  

 Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η προτεινόμενη παράταση κρίνεται αναγκαία υπό το φως πιθανής εισαγωγής νέας 
σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με την οποία πρέπει να εναρμονιστούν οι ισχύοντες κανονισμοί.  

 Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με το περιεχόμενο των υπό αναφορά κανονισμών.  Το 
Υπουργείο Υγείας και η ΟΕΒ με επιστολές τους, ημερομηνίας 30 και 31

ης
 Μαΐου 2013, αντίστοιχα, ενημέρωσαν 

την επιτροπή ότι δεν έχουν οποιεσδήποτε διαφωνίες ή επιφυλάξεις σε σχέση με τους προτεινόμενους 
κανονισμούς. 

 Η εκπρόσωπος της ΟΠΟΚ δήλωσε ότι η ομοσπονδία δε διαφωνεί με τους σκοπούς των προτεινόμενων 
κανονισμών, υπό την επιφύλαξη ότι η ρύπανση και η οχληρία που προκαλείται από τη λειτουργία κλιβάνων 
καύσης πυρήνων ελιάς δε θα είναι ουσιώδης.  

 Κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην επιτροπή διαπιστώθηκε ότι η ισχύς της συγκεκριμένης διάταξης 
για μη εφαρμογή των τροποποιητικών κανονισμών του 2008 είχε παρέλθει.  Ως εκ τούτου, έπρεπε να δοθεί 
αναδρομική ισχύς στην προτεινόμενη παράταση.  

 Με βάση τα δεδομένα αυτά, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
εισηγήθηκε την τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η 
εξουσιοδότηση για έκδοση των υπό συζήτηση κανονισμών με αναδρομική ισχύ. 

 Η επιτροπή, υιοθετώντας τις εισηγήσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, ετοίμασε και κατάθεσε στη Βουλή σχετική πρόταση νόμου, η οποία εξετάστηκε, όπως αναφέρεται 
πιο πάνω, μαζί με τους προτεινόμενους κανονισμούς στη συνεδρία της ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013.  

 Στα πλαίσια της συζήτησης του όλου θέματος και υπό το φως της ενδεχόμενης τροποποίησης του 
κοινοτικού κεκτημένου που ρυθμίζει το όλο ζήτημα, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν την εκπόνηση μελετών 
που να στοχεύουν στην εξεύρεση μεθόδων περιορισμού των εκπομπών ρύπων από κλιβάνους που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο ξηρούς πυρήνες ελιάς ή περιβλήματα ξηρών καρπών, ώστε οι κλίβανοι αυτοί να 
μπορούν να ανταποκριθούν μελλοντικά στις νέες απαιτήσεις του κοινοτικού κεκτημένου.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της 
πρότασης νόμου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, αφού προηγουμένως διαμορφωθεί ανάλογα το 
κείμενο αυτών, για να δοθεί αναδρομική ισχύς, σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 και 2; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως η πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών;  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 12 θέμα είναι «Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές 
και Κατεδαφίσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Αποβλήτων 
(Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2013» 
Παρόντες: 

 Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου 

 Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής 

 Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Νίκος Νουρής      

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες 
της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 31 Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2013.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων 
αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του 
Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
Κύπρου.  Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε 
στις συνεδριάσεις αυτές. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 23 και 54 του περί 
Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, είναι η 
τροποποίηση των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, 
Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2011, ώστε αφενός να τύχουν εναρμόνισης με τη νέα βασική 
νομοθεσία περί Αποβλήτων του 2011 και αφετέρου να αναθεωρηθούν προς τα κάτω τα χρηματικά ποσά των 
τραπεζικών εγγυήσεων που υποχρεούνται να καταβάλλουν στον Υπουργό Εσωτερικών οι ιδιοκτήτες έργων και 
οι παραγωγοί αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) πριν από την έναρξη εκτέλεσης 
οποιουδήποτε έργου. 

 Όπως είναι γνωστό, οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από 
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2011 εκδόθηκαν δυνάμει των προνοιών του περί 
Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου του 2002, ο οποίος ακολούθως αντικαταστάθηκε από τον περί 
Αποβλήτων Νόμο του 2011.   

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω βασικών κανονισμών, οι οποίοι  τέθηκαν σε ισχύ από την 29
η
 

Οκτωβρίου 2011, καθορίζεται μεταξύ άλλων το ύψος της τραπεζικής εγγύησης που υποχρεούνται να 
καταβάλλουν: 

1.  οι ιδιοκτήτες έργων, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το 
σχέδιο διαχείρισης ΑΕΚΚ, και  

2.  οι παραγωγοί ΑΕΚΚ, προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ 
και να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.  

 Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνονται μεταξύ άλλων σειρά τροποποιήσεων, μεταξύ των 
οποίων και η τροποποίηση του τίτλου τους, ώστε αυτοί να συνάδουν με τη νέα νομοθεσία περί Αποβλήτων του 
2011. 

 Επιπρόσθετα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς  γίνεται εισήγηση για μείωση των ποσών των 
τραπεζικών εγγυήσεων ως ακολούθως: 



1992 

 

1.  Ιδιοκτήτες Έργων και Ατομικά Συστήματα Διαχείρισης 

Τάξη έργου Ποσά τραπεζικής εγγύησης  (με 
βάση τους υφιστάμενους 

κανονισμούς) 

€ 

Ποσά τραπεζικής εγγύησης (με 
βάση τους προτεινόμενους 

κανονισμούς) 

€ 

Α΄ (Πρώτη) 120.000 8.000 

Β΄ (Δεύτερη) 90.000 8.000 

Γ΄ (Τρίτη) 60.000 5.000 

Δ΄ (Τέταρτη) 35.000 5.000 

Ε΄ (Πέμπτη) 8.000 2.000 

2. Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης  

Τάξη έργου Ποσά τραπεζικής εγγύησης (με 
βάση τους υφιστάμενους 

κανονισμούς) 

€ 

Ποσά τραπεζικής εγγύησης (με 
βάση τους προτεινόμενους 

κανονισμούς) 

€ 

Όλες ή 
οποιεσδήποτε 
τάξεις έργου 

Ποσό ίσο με το άθροισμα των 
χρηματικών ποσών όλων των μελών 
του συστήματος, ανάλογα με την τάξη 
του έργου τους. 

Ποσό ίσο με ποσοστό 8% του 
αθροίσματος των χρηματικών ποσών 
όλων των μελών του συστήματος, 
ανάλογα με την τάξη του έργου τους, 
και με ελάχιστο ποσό εγγύησης τις 
€30.000. 

 Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, η μείωση του ύψους των τραπεζικών 
εγγυήσεων κρίνεται αναγκαία, αφού κατά την εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών διαπιστώθηκε ότι τα ποσά 
που απαιτούνται ως τραπεζικές εγγυήσεις είναι πολύ υψηλά, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες έργων και οι 
παραγωγοί ΑΕΚΚ-εργολήπτες να αδυνατούν να καταβάλουν τις τραπεζικές εγγυήσεις και κατ’ επέκταση να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς.     

 Περαιτέρω, όπως ο ίδιος σημείωσε, η δυσμενής κατάσταση της οικονομίας του τόπου επηρέασε 
σημαντικά τον τομέα των κατασκευών και δημιούργησε επιπλέον δυσκολίες για τους εργολήπτες στην 
προσπάθεια εξεύρεσης των απαραίτητων τραπεζικών εγγυήσεων.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από τους 2 625 
εγγεγραμμένους εργολήπτες κανένας μέχρι σήμερα να μην έχει εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης ΑΕΚΚ, με 
επακόλουθο να παρουσιάζονται προβλήματα στην εφαρμογή των κανονισμών αυτών και στην επίτευξη των 
δεσμεύσεων του κράτους έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση των ΑΕΚΚ.   

 Οι εκπρόσωποι της ΟΣΕΟΚ, χωρίς να διαφωνούν με τους προτεινόμενους κανονισμούς, υπέβαλαν 
γραπτώς τις εισηγήσεις τους για περαιτέρω μείωση των ποσών των τραπεζικών εγγυήσεων στις περιπτώσεις 
ατομικού και συλλογικού συστήματος.  

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος εξέφρασε τις επιφυλάξεις της σε σχέση με τις εισηγήσεις της ΟΣΕΟΚ, αφού, όπως δήλωσε, με 
την περαιτέρω μείωση των ποσών των τραπεζικών εγγυήσεων δε θα διασφαλίζεται ο σκοπός τους, ο οποίος 
είναι η κάλυψη του κόστους που θα προκύψει, σε περίπτωση που το σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ δεν επιτύχει 
να ικανοποιήσει τους όρους και τους στόχους που καθορίζονται στη σχετική άδεια.   
 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος και της ΟΣΕΟΚ όπως επανεξετάσουν τα ποσά των τραπεζικών 
εγγυήσεων και επανέλθουν με νέα εισήγηση στην επιτροπή.  

 Συναφώς, το αρμόδιο υπουργείο, ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν από την επιτροπή 
προχώρησε, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και την ΟΣΕΟΚ, στη διαμόρφωση του κειμένου των 
κανονισμών όσον αφορά το ύψος των τραπεζικών εγγυήσεων και αναθεωρημένο κείμενο κατατέθηκε εκ νέου 
στην επιτροπή με τις πιο κάτω διαφοροποιήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα αρχικά 
προτεινόμενα ποσά των εγγυήσεων: 

1. Ιδιοκτήτες Έργων και Ατομικά Συστήματα Διαχείρισης 



1993 

 

Τάξη έργου Ποσά τραπεζικής εγγύησης  
(με βάση τους προτεινόμενους 
κανονισμούς ως κατατέθηκαν) 

€ 

Ποσά τραπεζικής εγγύησης  
(με βάση το αναθεωρημένο κείμενο 
των προτεινόμενων κανονισμών) 

€ 

Α΄ (Πρώτη) 8.000 50.000 

Β΄ (Δεύτερη) 8.000 35.000 

Γ΄ (Τρίτη) 5.000 20.000 

Δ΄ (Τέταρτη) 5.000 15.000 

Ε΄ (Πέμπτη) 2.000 8.000 

2. Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης  

Τάξη έργου Ποσά τραπεζικής εγγύησης  
(με βάση τους κανονισμούς ως 

κατατέθηκαν) 

€ 

Ποσά τραπεζικής εγγύησης  
(με βάση το αναθεωρημένο κείμενο 
των προτεινόμενων κανονισμών) 

€ 

Όλες ή 
οποιεσδήποτε 
τάξεις έργου 

Ποσό ίσο με ποσοστό 8% του 
αθροίσματος των χρηματικών 
ποσών όλων των μελών του 
συστήματος, ανάλογα με την τάξη 
έργου τους και με ελάχιστο ποσό 
εγγύησης τις €30.000. 

Ποσό ίσο με ποσοστό 4% του 
αθροίσματος των χρηματικών ποσών 
όλων των μελών του συστήματος, 
ανάλογα με την τάξη έργου τους και με 
ελάχιστο ποσό εγγύησης τις €50.000 και 
μέγιστο ποσό τις €200.000. 

  
 Στα πλαίσια της εξέτασης του αναθεωρημένου κειμένου των προτεινόμενων κανονισμών ο εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι οι εν λόγω αυξήσεις προτείνονται, ώστε το ύψος των ποσών των 
τραπεζικών εγγυήσεων να καλύπτουν το κόστος που θα προκύπτει, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του έργου 
ή ο εργολήπτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.  

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσε πρόσθετα ότι με την αύξηση των προτεινόμενων 
ποσών των τραπεζικών εγγυήσεων δεν αναμένεται να προκύψει θέμα ανταγωνισμού μεταξύ των δύο 
κατηγοριών συστημάτων, αφού το υπό αδειοδότηση συλλογικό σύστημα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και δεν αναμένεται να επηρεάσει τα συμφέροντα των εργοληπτών.  

 Οι εκπρόσωποι της ΟΣΕΟΚ δήλωσαν ότι η λειτουργία ενός συλλογικού συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ 
θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους εργολήπτες μικρών έργων, λόγω του μειωμένου κόστους που θα καλούνται να 
καταβάλουν προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.   

 Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του θέματος μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι τα αναθεωρημένα 
ποσά των τραπεζικών εγγυήσεων που αφορούν τις μικρές κατηγορίες έργων και κατ’ επέκταση τους 
εργολήπτες μικρών έργων είναι εξαιρετικά υψηλά και γιʼ αυτό δεν παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής για τη 
δημιουργία ατομικού συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ.  

 Με βάση την πιο πάνω επισήμανση, η επιτροπή κάλεσε εκ νέου τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως 
επανεξετάσουν το συγκεκριμένο ζήτημα και επανέλθουν με νέα εισήγηση.   

 Οι πιο πάνω εκπρόσωποι, ακολουθώντας τις οδηγίες της επιτροπής, αναθεώρησαν προς τα κάτω τα 
ποσά των τραπεζικών εγγυήσεων για τα μικρά έργα και κατέθεσαν τελικό αναθεωρημένο κείμενο για το 
συγκεκριμένο ζήτημα ενώπιον της επιτροπής για λήψη τελικής απόφασης, στο οποίο οι τραπεζικές εγγυήσεις 
διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

1. Ιδιοκτήτες Έργων και Ατομικά Συστήματα Διαχείρισης 

Τάξη έργου Ποσά τραπεζικής 
εγγύησης  

(με βάση τους 
προτεινόμενους 
κανονισμούς ως 

κατατέθηκαν) 

Ποσά τραπεζικής εγγύησης  
(με βάση το αναθεωρημένο 

κείμενο των 
προτεινόμενων 

κανονισμών) 

€ 

Ποσά τραπεζικής 
εγγύησης (με βάση 
το αναθεωρημένο 
τελικό κείμενο των 

προτεινόμενων 
κανονισμών) 



1994 

 

€ € 

Α΄ (Πρώτη) 8.000 50.000 50.000 

Β΄ (Δεύτερη) 8.000 35.000 35.000 

Γ΄ (Τρίτη) 5.000 20.000 20.000 

Δ΄ (Τέταρτη) 5.000 15.000 10.000 

Ε΄ (Πέμπτη) 2.000 8.000 5.000 

  
 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού μελέτησε το τελικό αναθεωρημένο κείμενο των 
κανονισμών που κατατέθηκε ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί 
διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής;   

 Δεν υπάρχουν. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, οι κανονισμοί εγκρίνονται.  

 Το υπ’ αριθμόν 13 θέμα αποσύρεται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία.  

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, 
έγγραφα, εκθέσεις  

Κατατέθηκαν  
από τους υπουργούς  

Παραπέμπονται στις 
επιτροπές 

1. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό 
στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.117-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

2. Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.118-2013). 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού  

Εμπορίου και 
Βιομηχανίας  

3. Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.119-2013). 

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

4. Ο περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή 
Θέματα Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.120-2013). 

Υγείας  Υγείας  

5. Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου του 2013 Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.121-2013). 

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

6. Οι περί Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου - Θέσεις 
Πρώτου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, 
Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου και 
Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου Α΄ (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.033-2013). 

Οικονομικών  Νομικών  

7. Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
(Ειδικοί  Όροι) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

Εξωτερικών  Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών 



1995 

 

2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.034-2013). 

Υποθέσεων  

8. Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές 
Απαλλαγές που Εφαρμόζονται στις Εισαγωγές 
από Κράτος Μέλος Προσωπικών Ειδών που 
Ανήκουν σε Ιδιώτες) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.035-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

9. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή 
Εμπορευμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.036-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

Προτάσεις νόμου Κατατέθηκαν από Παραπέμπονται 
στις επιτροπές 

1. Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 
2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.052-2013). 

Άγγελο Βότση  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Κόμματος  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

2. Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.053-2013). 

Κυριάκο Χατζηγιάννη, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου  

Εσωτερικών 

3. Ο περί της Αναστολής της Εκτέλεσης Ενταλμάτων 
Φυλάκισης ή Ενταλμάτων Εκτέλεσης επί Κινητής 
ή Ακίνητης Ιδιοκτησίας, που Εκδίδονται για την 
Είσπραξη Χρηματικής Ποινής (Προσωρινές 
Διατάξεις) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.054-2013). 

Σωτήρη Σαμψών  
και Νίκο Κουτσού,  
βουλευτές εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου   

Νομικών  

 

 

4. Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και 
Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.055-2013). 

Λευτέρη Χριστοφόρου, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, 
και Ανδρέα Μιχαηλίδη  
και Άγγελο Βότση,  
βουλευτές εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού  

Εμπορίου και 
Βιομηχανίας  

5. O περί της Απαγόρευσης Διεξαγωγής και 
Προβολής Δημοσκοπήσεων Εξόδου (Exit Poll) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.056-2013). 

Γιώργο Περδίκη, 
βουλευτή του Κινήματος 
Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών  

Εσωτερικών  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει καμιά ένσταση; 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Υπάρχει η παράκληση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού να 
αποσύρουμε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα την πρόταση νόμου υπ’ αριθμόν 3, που είναι «Ο περί της 
Αναστολής της Εκτέλεσης Ενταλμάτων Φυλάκισης ή Ενταλμάτων Εκτέλεσης επί Κινητής ή Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας, που Εκδίδονται για την Είσπραξη Χρηματικής Ποινής (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013», 
και την πρόταση νόμου υπ’ αριθμόν 4, που είναι «Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», για να τις ξανακαταθέσουμε πολύ σύντομα.  Θα τις επανεξετάσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Οι υπ’ αριθμόν 3 και 4 προτάσεις νόμου αποσύρονται από τον κατάλογο. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Νεοφύτου. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Για να είμαστε και σωστοί, επειδή μία εκ των δύο προτάσεων κατατέθηκε με τη συνυπογραφή και άλλου 
συναδέλφου, που δεν μπορούμε εκ μέρους του να ζητήσουμε την απόσυρση, απλά στην πρόταση εκείνη ο 
εισηγητής που είναι μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδος αφαιρείται από τους υπογράφοντες την πρόταση 
νόμου. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

  Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Σαμψών. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Για την πρόταση υπ’ αριθμόν 3, ο λόγος που ζητούμε την απόσυρση -ή που τη ζήτησα εγώ κατ’ 
ακρίβειαν την απόσυρση- και τον ανέφερε ο κ. Τορναρίτης ήταν ότι έχει δυο-τρία σημεία που πρέπει να 
ξαναδούμε, για να τα διορθώσουμε, και να τα συζητήσουμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, όχι για να 
αφαιρεθούμε κατ’ ανάγκη από τους υπογράφοντες τώρα και να παραμείνει ως έχει.  Άρα, να αφαιρεθεί 
ολόκληρη και με τον κ. Κουτσού μαζί, διότι είναι μαζί που την ετοιμάσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα συνεννοηθείτε με τον κ. Κουτσού.  Δε νομίζω να έχει ένσταση να αποσυρθεί προσωρινά, να 
διορθωθεί και να επανέλθει. 

 Επ’ ευκαιρία, ευχόμαστε στον κ. Κουτσού ταχεία ανάρρωση. 

 Παρακαλώ, κύριε Βότση. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Αφορά την υπ’ αριθμόν 4 πρόταση νόμου, την οποία οι εγκέφαλοι των αγαπητών μου Ανδρέα Μιχαηλίδη 
και κ. Λευτέρη Χριστοφόρου δημιούργησαν.  Εγώ απλώς συνυπέγραψα και, εφόσον θέλουν να κάνουν 
δεύτερες σκέψεις, θα αποσύρουμε την υπ’ αριθμόν 4 πρόταση νόμου και θα το ξανασκεφτούμε άλλη φορά, αν 
θα τους στηρίζουμε σε προτάσεις οι οποίες κατατίθενται, αφού δεν τις μελετούν τόσο καλά! 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, απλά χάριν των πρακτικών... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, ησυχία! 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Δεν είπε κανείς εδώ πέρα ότι δε μελέτησαν... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν ακούγεσαι, κύριε Τορναρίτη, αν δεν κάμουν ησυχία, γι’ αυτό διάκοψε, ώσπου να ησυχάσουν. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απλά, χάριν των πρακτικών και επειδή δεν έχουμε και πολλά θέματα να συζητήσουμε, λέω ότι δεν 
αναφέραμε ότι δε μελετήσαμε επαρκώς τις προτάσεις, απλώς λέμε ότι θέλουμε να τις εμπλουτίσουμε και είμαι 
σίγουρος ότι θα πολλαπλασιαστούν και οι υπογραφές από άλλους συναδέλφους από άλλες παρατάξεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.655, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
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 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει ποιοι από τους διορισθέντες υπουργούς της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη αποχωρώντας από τις θέσεις που κατείχαν στη δημόσια υπηρεσία, προκειμένου να 
υπουργοποιηθούν, πληρώθηκαν τις άδειές τους και ποιο είναι το ύψος αυτού του ποσού. Έχουν επιστρέψει 
αυτό το ποσό μετά τη σχετική πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.656, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη 

 «Δεδομένου του γεγονότος ότι η Τράπεζα Κύπρου από το Μάρτιο του 2013 τέθηκε υπό καθεστώς 
εξυγίανσης, σύμφωνα με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013, παρακαλώ 
όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό εξαρτάται σήμερα η 
τράπεζα από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.657, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες 
θα προβεί σχετικά με τις εισηγήσεις-συμπεράσματα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που αναφέρονται στη έκθεσή της με αρ. 99/2011 αναφορικά με την υποχρέωση διασφάλισης προσβασιμότητας 
των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες. Επισυνάπτεται η συγκεκριμένη έκθεση ημερομηνίας 15 Μαΐου 2013.» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.658, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο κατά τις 
περιόδους 1993-1998, 1998-2003 και 2003-2008 υπήρξαν οποιεσδήποτε εισφορές ιδιωτών στο κράτος οι 
οποίες παραδόθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών είτε από την εκάστοτε Προεδρία είτε απευθείας από τους 
ιδιώτες εισφορείς.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.659, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση του νάρκοτεστ.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.660, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε 
αναμένεται να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία η νέα Οδηγία 2011/36/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
της εμπορίας προσώπων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.661, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής: 

1. Πόσες καισαρικές τομές διενεργούνται στο δημόσιο τομέα σε κάθε νοσοκομείο; 

2. Πόσες καισαρικές τομές γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες και τα σαββατοκύριακα;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.662, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι έχει απονεμηθεί Γαλάζια Σημαία στην παραλία Επισκοπής-Κουρίου. Η Γαλάζια 
Σημαία απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές. Για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία, 
πρέπει να πληρεί αυστηρά κριτήρια, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την πολύ καλή ποιότητα των νερών 
κολύμβησης και την επαρκή ύπαρξη κάδων απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.  
Παράλληλα, πρέπει να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες και την υποδομή που απαιτούν τα κριτήρια του 
προγράμματος. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που 
δικαιολογούν την τιμητική διάκριση για την παραλία Επισκοπής-Κουρίου, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη 
παραλία δε διαθέτει τις απαραίτητες διευκολύνσεις στους λουομένους, υπάρχει το θέμα με τα δήθεν 
περιττώματα των χελωνών και εξακολουθούν να υπάρχουν σωροί από χαλίκια που ακόμη δεν έχουν 
καθαριστεί.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.663, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο πρόεδρος του συλλόγου “Βετεράνοι Κύπρου 1974” αποκάλυψε στην 
ελληνική εκπομπή “Αθέατος Κόσμος” ότι οι Τούρκοι μετά την εισβολή του 1974 έκαναν πειράματα βιολογικού 
και χημικού χαρακτήρα με πειραματόζωα τους Ελλαδίτες και Κυπρίους αιχμαλώτους του πολέμου.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν 
οποιεσδήποτε μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν την πιο πάνω καταγγελία.  Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο 
υπουργό όπως σε αντίθετη περίπτωση διερευνήσει την πιο πάνω καταγγελία και ενημερώσει για τα 
αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής τη Βουλή των Αντιπροσώπων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.664, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του 
ποσού της κρατικής χορηγίας που λαμβάνει τα τελευταία πέντε χρόνια το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας 
Κύπρου, αν ελέγχεται η οικονομική διαχείριση του ποσού αυτού, για τον αριθμό των υπαλλήλων που 
εργοδοτούνται στο κέντρο και τη μισθοδοσία αυτών, καθώς και ποιο είναι το ύψος των λειτουργικών εξόδων 
του τα τελευταία πέντε χρόνια.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.665, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προτίθεται να μελετήσει αίτημα για ένταξη και άλλων κοινοτήτων στην εκπαιδευτική περιφέρεια Παναγιάς, με 
στόχο την αύξηση του αριθμού των μαθητών του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου, ούτως ώστε 
να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.666, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προγραμματίζεται επιδιόρθωση των δρόμων εντός της κοινότητας Ασπρογιάς που έχουν υποστεί ζημιές από 
την πολυομβρία.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.667, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προγραμματίζεται η λήψη μέτρων για κυκλοφοριακή ύφεση κατά μήκος του κύριου δρόμου της κοινότητας 
Ασπρογιάς με σκοπό τη μείωση των κινδύνων για πεζούς και τροχοφόρα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.668, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον 
αριθμό των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες των υπουργείων τους και από ποιους, ως 
επίσης πόσες συντηρήσεις υπηρεσιακών οχημάτων γίνονται ετήσια και για ποιους.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου 
Μητσόπουλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1022, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

«Διαχείριση Εκκλησίας Αγίας Μαρίνας στο Μαρί 

 Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει επιχορηγήσει την Ιερά Μητρόπολη Τριμμυθούντος για την εκπόνηση 
ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης του μνημείου, η οποία έχει παραδοθεί και έχει εγκριθεί από το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων από τις 24 Σεπτεμβρίου 2010. 

3. Η μελέτη αυτή συμπεριλαμβάνει μικρές συμπληρώσεις των ελλιπόντων τμημάτων των τοίχων του ναού, 
με πλινθοδομή και κατασκευή ξύλινου μοντέρνου στεγάστρου, με το οποίο το μνημείο θα προστατεύεται, αλλά 
και θα ανακτήσει τον κλειστό λειτουργικό του χώρο. Επίσης, προνοείται διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, 
συνδυασμένη με ανακαίνιση/αναδιαμόρφωση ημιερειπωμένων λιθόκτιστων κατασκευών στα βόρεια του ναού, 
οι οποίες θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες της χρήσης του. 
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4. Για τη μελέτη εφαρμογής του στεγάστρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων πραγματοποίησε ήδη από τον Απρίλιο 
του 2010 τις απαραίτητες ανασκαφικές τομές στα σημεία θεμελίωσης, και ενέκρινε τις προτεινόμενες θέσεις. 

5. Δεν υπάρχει επαρκής γνώση για την ανωδομή του ναού, βάσει της οποίας θα μπορούσε να 
στοιχειοθετηθεί επιτρεπτή μελέτη αποκατάστασης/αναστήλωσης, γι’ αυτό και επελέγη η λύση της στέγασης με 
μοντέρνα κατασκευή, δεδομένης της ανάγκης των κατοίκων για επαναλειτουργία του ναού ως λατρευτικού 
χώρου. 

6. Έχει εκδοθεί άδεια παραχώρησης για τα επηρεαζόμενα τουρκοκυπριακά τεμάχια στην Κοινότητα Μαρί, 
στα οποία αναπτύσσεται το έργο, το Δεκέμβριο του 2012, από τον Έπαρχο Λάρνακας (Υπηρεσία Διαχείρισης 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών) και έχει ήδη κατατεθεί η τελική εγκεκριμένη μελέτη στο Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, για την έκδοση της τελικής προαπαιτούμενης άδειας. 

7. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, εντάσσει κάθε χρόνο πιστώσεις για το συγκεκριμένο έργο στον Προϋπολογισμό 
του Τμήματος, στο μέρος που αφορά επιχορηγήσεις του για Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα εκκλησιαστικά μνημεία.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.463, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με Αρ. φακ. 23.06.010.02.463, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013 
που λήφθηκε στις 7.3.2013, και σας πληροφορώ για την εξέλιξη των γεγονότων σε σχέση με την υποβολή 
Τουρκικών προτάσεων για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος: 

1. Καταρχάς θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, σύμφωνα με τα πρακτικά της 7
ης

 συνάντησης της 
Περιφερειακής Ομάδας NSI East Electricity που έγινε στις 19-4-2013, διαφαίνεται ότι οι τουρκικές 
προτάσεις δεν συνεχίζουν να αξιολογούνται ως υποψήφια Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
υλοποίησης του Κανονισμού των Διευρωπαϊκών Ενεργειακών Υποδομών. Στα εν λόγω πρακτικά της 7

ης
 

συνάντησης της Περιφερειακής Ομάδας NSI East Electricity (Παράρτημα 1) δεν φαίνονται κάποια σχόλια 
για τις τουρκικές προτάσεις, αφενός γιατί είχαν καταστεί μη επιλέξιμα από την προηγούμενη συνεδρία 
(Παράρτημα 2) και αφετέρου γιατί δεν έγινε μέχρι τις 19-4-2013 ένσταση από άλλο επηρεαζόμενο 
Κράτος Μέλος (π.χ. Ελλάδα ή Βουλγαρία) είτε την Τουρκία, ώστε να ενσωματωθεί το θέμα στην 
ημερήσια διάταξη. 

2. Αυτό κατέστη εφικτό μετά από παρέμβαση του εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας (κ. Μ. 
Χρυσάφη) η οποία βασίστηκε σε διαδικαστικά επιχειρήματα και αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν την 
εφαρμογή του Κανονισμού και την επιλογή έργων που θα είναι ποσοτικά και ποιοτικά προς το συνολικό 
όφελος της EE. Η παρέμβαση του (Παράρτημα 3) δεν περιείχε επιχειρήματα πολιτικού χαρακτήρα λόγω 
του ότι η Κύπρος ήταν προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της EE και ο εν λόγω Κανονισμός ήταν 
βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας (βλέπε απόψεις Κύπρου στο Παράρτημα 3). 

3. Οι τουρκικές προτάσεις όπως πληροφορηθήκατε είχαν υποβληθεί στην 5
η 
συνάντηση της Περιφερειακής 

Ομάδας NSI East Electricity. Η μία τουρκική πρόταση αφορούσε την ενίσχυση και αναβάθμιση των 
υφιστάμενων υποδομών ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Λιβύης, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της 
Παλαιστίνης, του Λιβάνου, της Συρίας και της Τουρκίας και περιλάμβανε μελέτες για διερεύνηση της 
επέκτασης της διασύνδεσης ώστε οι χώρες αυτές να μπορούν να εξάγουν ηλεκτρισμό στην Ευρωπαϊκή 
αγορά. Η δεύτερη τουρκική πρόταση αφορούσε την κατασκευή υπέργειας γραμμής 400 KV από τo 
Hamitabat της Τουρκίας στο Bourgas της Βουλγαρίας. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε 
ζητήσει τις απόψεις της Κύπρου για τις τουρκικές προτάσεις (είτε ως Κράτους Μέλους είτε ως 
προεδρεύουσας χώρας) αλλά ζήτησε τις απόψεις της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (εφόσον τα Έργα 
Κοινού Ενδιαφέροντος θα πρέπει να επηρεάζουν τουλάχιστον 2 Κράτη Μέλη). 

4. Σημειώνεται ότι οι τουρκικές προτάσεις είχαν υποβληθεί καθυστερημένα (κατά το στάδιο της υποβολής 
σχολίων επί της προκαταρκτικής αξιολόγησης των έργων της Περιφερειακής Ομάδας) και μόνο προς την 
Ε. Επιτροπή. Οι τουρκικές προτάσεις έγιναν χωρίς να γίνει προηγουμένως συνεννόηση με τα Κράτη 
Μέλη που επηρεάζονταν άμεσα ή έμμεσα. Η Υπηρεσία Ενέργειας είχε ενημερωθεί μόνο για την πρώτη 
τουρκική πρόταση πριν από την 5

η 
συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας NSI East Electricity.  Η 

περιγραφή της πρώτης τουρκικής πρότασης φαίνεται στο Παράρτημα 4. Όμως η δεύτερη τουρκική 
πρόταση δεν είχε ούτως η άλλως πιθανότητα αξιολόγησης γιατί δεν πληρούσε το κριτήριο της 
διασυνοριακότητας (απαιτείται ηλεκτρική διασύνδεση τουλάχιστον 2 Κρατών Μελών αφού η τουρκική 
πρόταση αφορούσε τη διασύνδεση της Τουρκίας μόνο με την Βουλγαρία). Ως εκ τούτου η παρέμβαση 
του εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας βασίστηκε στην επίγνωση της μίας πρότασης αλλά 
κάλυπτε και την δεύτερη τουρκική πρόταση. 

5. Ταυτόχρονα φέρω εις γνώσιν σας ότι στα πλαίσια της υποβολής έργων ηλεκτρισμού προς την εν λόγω 
Περιφερειακή Ομάδα η Κύπρος είχε υποβάλει το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-
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Ελλάδας (EuroAsia Interconnector) που έχει καταρχήν αξιολογηθεί ως επιλέξιμο (Eligible) και το έργο 
αντλησιοταμίευσης (Pumped Storage In Cyprus) που έχει καταρχήν αξιολογηθεί ως μη επιλέξιμο (Non-
Eligible) λόγω του μη διασυνοριακού χαρακτήρα του έργου (βλέπε Παράρτημα 2 σελ. 6 και 8). Όσον 
αφορά το δεύτερο έργο η Κύπρος υπέβαλε νέες εισηγήσεις ώστε να θεωρηθεί και αυτό επιλέξιμο. 

 Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειαστείτε.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.471, ημερομηνίας 1

ης
 Μαρτίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ. 23.06.010.02.471 και ημερομηνία 1
ης

 Μαρτίου 2013 και σας 
πληροφορώ ότι σήμερα στην Κύπρο δεν αξιοποιείται η κυματική ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρισμού. 

 Για το θέμα έχουν γίνει συναντήσεις κατά καιρούς με διάφορους επενδυτές-εφευρέτες οι οποίοι 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κυματική ενέργεια και βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης πιλοτικών έργων, με 
σκοπό να προχωρήσουν σε έργα ηλεκτροπαραγωγής από Κυματική Ενέργεια. Για το σκοπό αυτό έχει 
συμπεριληφθεί πρόνοια στα σχέδια χορηγιών για συμπερίληψη της κυματικής ενέργειας, ενώ σε περίπτωση 
που υποβληθούν αιτήσεις, αυτές θα πρέπει να εξετάζονται ανά περίπτωση. 

 Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας δώσει 
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.472, ημερομηνίας 1

ης
 Μαρτίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ. 23.06.010.02.472 και ημερομηνία 1
ης

 Μαρτίου 2013 και σας 
πληροφορώ ότι σήμερα στην Κύπρο δεν παράγεται ηλεκτρισμός από υδροηλεκτρικά έργα. 

2. Αρμόδιοι φορείς όπως είναι το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, μελετούν το ενδεχόμενο εγκατάστασης και 
λειτουργίας τέτοιου είδους μονάδων, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί οποιοδήποτε έργο. 

3. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της επικαιροποίησης της μελέτης διείσδυσης των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται υπό την εποπτεία της ΡΑΕΚ, έχει συμφωνηθεί να 
εξεταστεί ξεχωριστό σενάριο για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (pump storage). Ως εκ τούτου θα 
διερευνηθεί η αναγκαιότητα, η βιωσιμότητα, το κόστος και τυχόν χρονοδιαγράμματα υλοποίησης τέτοιων 
επενδύσεων. 

4. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας δώσει 
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.482, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη  

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.482 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας, κ. 
Γιώργο Περδίκη και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας με ημερομηνία 13-03-2013 
και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, έχει 
συντάξει προσχέδιο Σχεδίου Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες για μαζική στέγαση προσφύγων από 
τρίτες χώρες. 

 Για το σκοπό αυτό έχουν αξιολογηθεί αρκετοί χώροι, συμπεριλαμβανομένου και του κατασκηνωτικού 
χώρου του Σώματος Κυπρίων Οδηγών στην παραλία στην Ακτή του Κυβερνήτη. Η επιλογή αυτή έχει 
απορριφθεί. 

 Επί του παρόντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα εξετάζει το 
ενδεχόμενο χρήσης ενός εγκαταλελειμμένου στρατοπέδου αλλά και επέκταση του υφιστάμενου Κέντρου 
Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.516, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη  

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 8 Απριλίου 2013, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και 
σας πληροφορώ τα ακόλουθα αναφορικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν: 

1.  Στις 24 Αυγούστου 2012 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 
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Διάταγμα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ΚΔΠ 312/2012 με το οποίο 
καθορίζονταν κατώτατα ποσοστά αιγοπρόβειου γάλακτος τα οποία θα χρησιμοποιούνται στην 
παρασκευή χαλουμιού.  Η εφαρμογή του διατάγματος άρχιζε από 1 Σεπτεμβρίου 2012. 

 Στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2012 λήφθηκαν συνολικά 14 δείγματα χαλουμιών από εργοστάσια 
παραγωγής και σημεία λιανικής πώλησης τα οποία στάλθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για 
σχετικό εργαστηριακό έλεγχο αναφορικά με το ποσοστό αιγοπρόβειου γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε 
στην παρασκευή των χαλουμιών. 

Στις 5 Νοεμβρίου 2012 λήφθηκαν τα αποτελέσματα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Από τα 
αποτελέσματα φάνηκε ότι συνολικά τέσσερα από τα δεκατέσσερα δείγματα χαλουμιών δεν πληρούσαν 
τις πρόνοιες του σχετικού διατάγματος. Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού έλεγχου του Γενικού 
Χημείου στάλθηκαν στους παραγωγούς των πιο πάνω τεσσάρων δειγμάτων και τους ζητήθηκαν να 
εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

Οι παραγωγοί των τεσσάρων δειγμάτων χαλουμιών αμφισβήτησαν τις μεθόδους και τις διαδικασίες του 
εργαστηριακού ελέγχου του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ως εκ τούτου, οι απόψεις των παραγωγών 
διαβιβάστηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για σχόλια. 

Μετά τη λήψη των απόψεων του Γενικού Χημείου του Κράτους ενημερώθηκε ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα αποτελέσματα του ελέγχου και στις 26 
Φεβρουαρίου 2013 ο Γενικός Διευθυντής συγκάλεσε σύσκεψη της τριμελούς επιτροπής της οποίας 
προεδρεύει, για ενημέρωση και λήψη απόφασης. 

Κατά τη σύσκεψη, η Τριμελής Επιτροπή αποφάσισε ότι υπάρχει παράβαση του Διατάγματος και στις 
τέσσερεις περιπτώσεις και έδωσε οδηγίες όπως ενημερωθούν οι παραγωγοί των υπό αναφορά 
χαλουμιών σχετικά και τους ζητηθούν απόψεις αναφορικά με την απόφασή για διαπίστωση παράβασης. 

Μετά την υποβολή των απόψεων των παραγωγών ορίστηκε νέα συνάντηση της Τριμελούς Επιτροπής 
για επιβολή ποινής. 

Λόγω της υπουργοποίησης της Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, η νέα 
σύσκεψη ακυρώθηκε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Γενικού Διευθυντή ο οποίος θα 
προεδρεύει της Τριμελούς Επιτροπής.  Η νέα σύσκεψη της Τριμελούς Επιτροπής αναμένεται να ορισθεί 
πολύ σύντομα.  Επίσης στα μέσα Φεβρουαρίου 2013 διενεργήθηκε νέα δειγματοληψία χαλουμιών.  Κατά 
τη δειγματοληψία λήφθηκαν συνολικά δεκατρία δείγματα χαλουμιών από τα οποία τα τρία δείγματα 
βρέθηκαν να παραβαίνουν τις πρόνοιες του Διατάγματος και ως εκ τούτου ζητήθηκαν οι απόψεις των 
αντίστοιχων παραγωγών οι οποίες αναμένονται. 

2.  Το τελευταίο τρίμηνο του 2012 λήφθηκαν συνολικά είκοσι επτά δείγματα χαλουμιών από φούρνους, 
καντίνες και μικροπαραγωγούς για εργαστηριακό έλεγχο αναφορικά με την ύπαρξη γαλακτόσκονης στο 
χαλούμι. Από τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη γαλακτόσκονης.  
Οι παραγωγοί χαλουμιών των οποίων τα δείγματα βρέθηκαν να παραβαίνουν τις πρόνοιες του σχετικού 
Διατάγματος προέβαλαν μεταξύ άλλων και νομικούς ισχυρισμούς αναφορικά με τις διαδικασίες και τις 
μεθόδους του εργαστηριακού ελέγχου.  Το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει δηλώσει ότι οι μέθοδοι και οι 
διαδικασίες ελέγχου είναι διαπιστευμένες ή/και επαρκώς επικυρωμένες. 

 Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα μη νομιμότητας των σχετικών ελέγχων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά 
Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.522, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη  

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. φακ. 23.06.010.02.522 
ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

2. Η κοινότητα Παραμύθας καλύπτεται από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού κατά τη διάρκεια του 
έτους και επιπρόσθετα κατά τη θερινή περίοδο από πυροσβεστικά περίπολα. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται 
αναγκαία η δημιουργία Πυροσβεστικού Σταθμού στην Παραμύθα. 

3. Περαιτέρω, η κοινότητα Παλόδειας αστυνομεύεται από τον Αστυνομικό Σταθμό K. Χωριού, ο οποίος έχει 
την ευθύνη αστυνόμευσης της περιοχής. Λόγω των στενών δημοσιονομικών πλαισίων και της σοβαρής 
έλλειψης προσωπικού στην Αστυνομία δεν υπάρχει δυνατότητα για δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού στην 
Παλόδεια. Περαιτέρω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το συνεπαγόμενο ετήσιο λειτουργικό κόστος του 
Σταθμού, πέραν από το κόστος ανέγερσης του νέου κτηρίου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στις 
ερωτήσεις με αρ. 23.06.010.02.530 και 23.06.010.02.533, ημερομηνίας 16 και 17 Απριλίου 2013, των 
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βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Περδίκη, 
αντίστοιχα 

 «Αναφέρομαι στις επιστολές σας με αριθμό φακ.: 23.06.010.02.530 και 23.06.010.02.533 και 
ημερομηνία 29 Απριλίου 2013 και σας πληροφορώ τα εξής: 

 Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, έχει προχωρήσει στην αποστολή επιστολής προς τον Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2013, με στόχο την παραλαβή του καταλόγου 6.000 
φυσικών/νομικών προσώπων για τις αποσύρσεις καταθέσεων πέραν των €100.000 για την περίοδο από την 1

η
 

Μαρτίου 2013 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013. 

 Ο εν λόγω κατάλογος παραδόθηκε στο ΤΕΠ στις 2/5/2013 σε έντυπη μορφή.  Λόγω του μεγέθους και 
του αριθμού των καταχωρίσεων, ο εν λόγω κατάλογος δεν ήταν δυνατό να τύχει σωστής και γρήγορης 
επεξεργασίας. Με μετέπειτα επιστολές ημερομηνιών 9 Μαΐου και 13 Μαΐου 2013 προς το Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το ΤΕΠ ζήτησε τον εν λόγω κατάλογο σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Με την απάντησή του ημερομηνίας 17 Μαΐου 2013, ο Διευθυντής Τμήματος Εποπτείας και Ρύθμισης 
Τραπεζικών Ιδρυμάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Γιάγκος Δημητρίου, και αναφερόμενος στις 
πρόνοιες των άρθρων 25 και 26 των Περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002-2007, 
επικαλέστηκε την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου και δεν προσκόμισε τον ηλεκτρονικό 
κατάλογο. 

 Με βάση τα πιο πάνω παρακαλώ την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, για την οποία το επαγγελματικό απόρρητο δεν ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 25(2)(α) του ιδίου 
Νόμου (επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά), όπως ζητήσει τον εν λόγω κατάλογο σε ηλεκτρονική μορφή με τις 
ταυτότητες για φυσικά πρόσωπα και τον αριθμό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών για τα νομικά πρόσωπα, 
προωθώντας τον στο Διευθυντή του ΤΕΠ για την άσκηση των καθηκόντων του μέσα στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 
23.06.010.02.531, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. 

Γεώργιου Προκοπίου  

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερ. 16/04/2013 και σας πληροφορώ ότι η απόφαση η οποία 
προβλέπει ότι για υπηρεσιακά ταξίδια κρατικοί αξιωματούχοι, υπουργοί, βουλευτές κ.τ.λ. δεν θα ταξιδεύουν 
πλέον σε θέσεις business class, εφαρμόζεται από το Υπουργείο Υγείας καθώς και από τους δύο ημικρατικούς 
οργανισμούς που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, δηλαδή τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και το 
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2013 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.531, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Προκοπίου  

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων 
με αρ. 23.06.010.02.531, ημερομηνίας 26/4/2013 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι, όπως 
με έχει διαβεβαιώσει γραπτώς ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η 
Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το Διευθυντικό Προσωπικό και όλοι οι υπάλληλοι 
της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, όταν συμμετέχουν σε αποστολές στο εξωτερικό ταξιδεύουν σε 
“οικονομική θέση”. 

 Το ίδιο ισχύει για όλους τους υψηλόβαθμους Λειτουργούς που στελεχώνουν το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Να σας ενημερώσω, συνάδελφοι, ότι η 
συζήτηση του πρώτου θέματος για σήμερα αναβάλλεται, κατόπιν αιτήματος του εισηγητή.  Επίσης, υπάρχει 
εισήγηση από τον εισηγητή του δεύτερου θέματος όπως αυτό αποσυρθεί. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Η επομένη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013, στις 4.00 μ.μ., με 
την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:   Νομοθετική εργασία  

 1.  Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 



2003 

 

(Αρ. Φακ. 23.01.053.138-2012). 

 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 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). 

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

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

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

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

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

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

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

 11.  Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.061-2013). 

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

 13.  Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.048.044-2007). 

 14.  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για 
συνεργασία στον Πολιτιστικό Τομέα (Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.007-2013). 

 15.  Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της 
Κορέας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.060-2013). 

 16.  Οι περί την Άσκηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 



2004 

 

Διπλωματούχων Μηχανικών, Εγγεγραμμένων στον Κλάδο 
Αγρονομικής-Τοπογραφικής του ΕΤΕΚ, για Σκοπούς Εγγραφής 
τους στο Μητρώο Αρμοδίων Χωρομετρών, Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.022-2013). 

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

 18.  Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων 
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, 
της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Αναθέτουσες Αρχές του Κράτους) Κανονισμοί του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.047.132-2010). 

 19.  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - 
Θέσεις Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος και Βοηθού Διευθυντή 
Κλινικής/Τμήματος (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.048.058-2011). 

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

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

 22.  Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.048.100-2011). 

 23.  Οι περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων 
Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων 
Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους 
(Διαδικασία Έρευνας και Σύνταξης Πορίσματος της Επιτροπής) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.048.107-2011). 

 24.  Οι περί Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή Παραγωγή 
και Διάθεση στην Αγορά ορισμένων Τροφίμων Ζωικής 
Προέλευσης Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.028-2012). 

 25.  Οι περί Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Διευθυντή 
Κλινικής/Τμήματος και Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.038-2012). 

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

 27.  Οι περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας θέσεις που 
προκύπτουν από την εγκριθείσα αναδιοργάνωση του οργανισμού 
και την εφαρμογή των Νόμων 8 του 2002, 1 του 2007 και 38(ΙΙ) 
του 2007 - Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός, Λειτουργός 
Λογιστηρίου, Επιθεωρητής Λογαριασμών, Δειγματολήπτης Α΄, 
Λειτουργός Ποιότητας και Δειγματοληψιών, Επιθεωρητής 
Ελέγχου, Επιθεωρητής Ελέγχου Α΄, Βοηθός Γραμματειακός 
Λειτουργός, Γραμματειακός Λειτουργός και Ανώτερος Τεχνικός 
Χημείου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.059-2012). 

 28.  Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 



2005 

 

(Αρ. Φακ. 23.03.049.062-2012). 

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

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

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

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

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

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

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

 36.  Οι περί Καθορισμού Πληρωτέων Δικαιωμάτων για τη χρήση του 
Κεκλιμένου Ανέλκυσης/Καθέλκυσης Σκαφών στο Αλιευτικό 
Καταφύγιο Ζυγίου Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.006-2013). 

 37.  Οι περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση Νέου Παραρτήματος, 
Νέων Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή, Προσφορά Νέων 
Προγραμμάτων Σπουδών και Προσφορά Διαπανεπιστημιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.009-2013). 

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

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

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: 
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. «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). 



2006 

 

(Αρ. Φακ. 23.05.046.002-2013). 

 Πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει εισήγηση από το βουλευτή κ. Γιώργο Βαρνάβα εκ 
μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ όπως εγγραφεί... 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Αστειευόμενος) 

 Αλλάξατε πέντε-έξι φορές ονόματα, εσυγχύσετέ μας ούλλους! 

(Γέλια) 

 Ο συνάδελφος παρακαλεί όπως εγγραφεί στο Κεφάλαιο Τέταρτο προς συζήτηση ενώπιον της 
ολομέλειας της Βουλής το πιο κάτω θέμα:  «Η αλλαγή της προσφυγικής πολιτικής με την κατάργηση μέτρων 
στήριξης και οι επιπτώσεις στον προσφυγικό κόσμο». 

 Αν έχει κάποιος να σχολιάσει, καλώς.  Αν έχει να ρωτήσει κάτι, καλώς.  Εδώ είναι ο εισηγητής.  Αν δεν 
υπάρχει ένσταση, θα εγγραφεί και κατά την εισήγηση της σύσκεψης αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων του 
πρωινού θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη αυτή η συζήτηση. 

 Παρακαλώ, κύριε Τορναρίτη. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, απλά να ενημερώσω το σώμα ότι έχουμε συζητήσει το θέμα που είχε προγραμματιστεί 
για σήμερα με τον εγγράψαντα το θέμα, το συνάδελφο τον κ. Χατζηγιάννη, με γενικό τίτλο «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».  Αφαιρεί το 

“μετά τα γεγονότα της 25
ης

 Μαρτίου” και ζητούμε από το σώμα, αφ’ ης στιγμής ο συνάδελφος ζήτησε μία 
εβδομάδα αναβολή, να οριστεί το συγκεκριμένο θέμα για συζήτηση και να ακολουθήσει το θέμα του 
συναδέλφου, το οποίο ενεγράφη μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τωρά κάμνεις μας μία σύγχυση. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, να πούμε ότι ο λόγος που σειρά θεμάτων που άπτονται της οικονομίας αποφασίσαμε 
όλοι από κοινού ότι θα μείνει για μετά που θα λήξουν οι διερευνητικές διαδικασίες ήταν, για να μην εμπλακούμε 
στη συζήτηση εκείνων των θεμάτων που αφορούν τα μέχρι τη δεδομένη στιγμή, τα οποία εξετάζονται από 
επιτροπές της Βουλής και από την ερευνητική επιτροπή.  Αν και εφόσον θα περιοριστούμε στο απ’ εδώ και να 
πάει τι θα ήταν σωστό να κάμουμε, για να βοηθήσουμε την οικονομία, νομίζω μπορούμε να το συζητήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ, παρακαλώ! 

 Εγώ δίνω το λόγο και όλοι θα πάρετε το λόγο.  Μη βιάζεστε! 

 Ο κ. Βαρνάβα ζήτησε πρώτος, μετά ο κ. Χατζηγιάννης. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα συμφωνήσω με τον κ. Κατσουρίδη και, αν και εφόσον θα ακολουθήσουμε αυτή 
την τακτική, εγώ αιτούμαι όπως συζητηθεί το δικό μας το θέμα, το οποίο είναι από πιο πριν εγγεγραμμένο στα 
θέματα τούτα απ’ ό,τι του κ. Χατζηγιάννη.  Άρα, η απόφαση που πήραμε στη σύσκεψη ήταν ότι θεμάτων που 
άπτονται της οικονομικής κρίσης και πιθανόν να επηρεάσουν τις οποιεσδήποτε διαδικασίες υπάρχουν να 
αποφευχθεί η συζήτησή τους στην ολομέλεια. 

 Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε.  Οι συνάδελφοι βουλευτές οι οποίοι εγγράφουν θέμα και 
αιτούνται να συζητηθεί το θέμα τους θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να το παρουσιάζουν το θέμα.  Δεν 
είναι δυνατό την ίδια ημέρα συνάδελφοι βουλευτές να ετοιμάζονται να μιλήσουν και, επειδή πιθανόν οι ίδιοι να 
μην είναι έτοιμοι, να έρχονται στην ολομέλεια είτε με επιστολή τους να ζητούν αναβολή της συζήτησης του 
θέματος.  Γι’ αυτό είναι προτιμότερο, κύριε Πρόεδρε, είτε εκ των προτέρων να προειδοποιούν, για να μπαίνει 
άλλο θέμα προς συζήτηση, είτε εκ των προτέρων να ειδοποιούν ότι δεν είναι σε θέση να το παρουσιάσουν. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, θέλει κάποιος να μιλήσει; 

 Σύμφωνα με την εισήγηση της σύσκεψης των αρχηγών, το θέμα που εγγράφει ο κ. Βαρνάβα πρέπει να 
συζητηθεί πρώτο.  Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο -ασφαλώς και του κ. Χατζηγιάννη είναι επίκαιρο κ.λπ.- αλλά 
θα ακολουθήσει.  Έτσι λοιπόν, αν διαφωνείτε, να κάμουμε ψηφοφορία! 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Τέτοιου είδους εισήγηση δεν υπήρξε, ήμουν και εγώ παρών στη συγκεκριμένη σύσκεψη.  
Επαναλαμβάνω, αναβλήθηκε για μία εβδομάδα το συγκεκριμένο θέμα, αφαιρέθηκε η αναφορά στον τίτλο για το 
παρελθόν και θα συζητήσουμε όλοι για το μέλλον.  Ευχαριστούμε και πάλι τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο 
της αριστεράς, ο οποίος τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε.  Αν θέλετε να οδηγήσουμε το θέμα σε 
ψηφοφορία, ευχαρίστως, αλλά νομίζω ότι δεν είναι θέμα που πρέπει να οδηγηθεί σε ψηφοφορία.  Είναι θέμα 
κοινής λογικής.  Αναβλήθηκε για μια βδομάδα, θα συζητηθεί και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Κύριε Βαρνάβα, εσύ αποδέχεσαι αυτή την αλλαγή; 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, μα, ποια αλλαγή να αποδεχτώ;  Από τη στιγμή την οποία θεωρήσαμε στη σύσκεψη ότι 
και αυτό το θέμα δε θα συζητηθεί, μέχρι που να τελειώσει η διαδικασία έρευνας είτε της διερευνητικής 
επιτροπής είτε οποιασδήποτε άλλης, ερχόμαστε τώρα να αποφασίσουμε να το συζητήσουμε;  Είναι θέμα, 
βάλτε το στην ολομέλεια, κύριε Πρόεδρε!  Δεν είναι θέμα δικό μου να αποδεχτώ ή όχι! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αυτό σκέφτομαι να κάνω. 

 Ο κ. Κατσουρίδης. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Εγώ επαναλαμβάνω τη θέση μας και είναι σταθερή και, αν ο κ. Χατζηγιάννης ή οποιοσδήποτε άλλος 
βουλευτής αναφερθεί στο γιατί και πώς, εμείς θα ζητήσουμε από την ολομέλεια να διακοπεί η συζήτηση.  
Επειδή όμως ενεγράφη το θέμα του κ. Βαρνάβα...  Αντιλαμβάνομαι για την προσφυγική πολιτική, δεν είναι έτσι, 
Γιώργο, που θέλεις; 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Ναι. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Μάλιστα. 

 Εγώ διαδικαστικά εισηγούμαι το εξής για το θέμα του κ. Χατζηγιάννη, για να είμαστε και σίγουροι τι θα 
κάνουμε.  Να περιοριστούμε σε έναν από κάθε πλευρά, κατά συνέπεια θα τελειώσουμε την επόμενη Πέμπτη 
και αμέσως μετά κανονικά και σε έκταση να δούμε το θέμα του κ. Βαρνάβα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Νικολαΐδης, παρακαλώ. 

Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό, ήθελα έτσι μια διευκρίνιση τι εννοούμε ότι το θέμα που ενέγραψε ο 
κ. Χατζηγιάννης και για το οποίο θέμα εγώ προετοιμάστηκα να μιλήσω σήμερα θα συζητηθεί όσον αφορά 
γεγονότα από τις 25 του Μάρτη και μετά.  Δηλαδή, δεν κατάλαβα, αν γίνει οποιαδήποτε αναφορά για το τι 
συνέβη πριν από τις 25 του Μάρτη, που είναι βασικό στοιχείο στο πώς θα προδιαγραφεί η πολιτική μας στο 
μέλλον, θα βγει κόκκινη κάρτα από κάποιον;  Ήθελα μία διευκρίνιση για τούτο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι, καταλήγω, ως προεδρεύων του σώματος τώρα, ότι πρέπει να γίνει ψηφοφορία.  Δε θα πάει 
παραπάνω ώρα.  Ε, συγγνώμη δηλαδή!  Θα γίνει ψηφοφορία ποιο θα προηγηθεί την Πέμπτη και ποιο θα 
ακολουθήσει την άλλη Πέμπτη. 

 Λοιπόν, ψηφοφορία. 

 Ποιοι ψηφίζουν να προηγηθεί την ερχόμενη Πέμπτη το θέμα «Η αλλαγή της προσφυγικής πολιτικής με 
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την κατάργηση μέτρων στήριξης και επιπτώσεις στον προσφυγικό κόσμο» και την άλλη Πέμπτη να πάει το 
θέμα «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» του κ. Χατζηγιάννη; 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Νεοφύτου. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Πρώτον, κύριε Πρόεδρε, ο τίτλος του θέματος του συναδέλφου μας έχει αλλάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αυτόν έχουμε εδώ. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

  Θα επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε.  Πρώτον, με παρέμβαση του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου, ο 
τίτλος του θέματος του κ. Χατζηγιάννη έχει αλλάξει και αφορά μόνο το πώς μπορούμε να επανεκκινήσουμε την 
κυπριακή οικονομία. 

 Δεύτερον, θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό προς την έδρα που εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη, 
ότι δεν περιποιεί τιμή για μας να μπούμε σε μια ψηφοφορία ποιο από τα δύο προς συζήτηση θέματα...  Εάν 
επιμένει ο συνάδελφος ο κ. Βαρνάβα το θέμα του να προηγηθεί, να προηγηθεί.  Δε θα μπούμε στη διαδικασία.  
Έχει τόσα προβλήματα η κοινωνία, χάνουμε από τη σοβαρότητά μας και ως σώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Μπορεί να χάνουμε, αλλά η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, κύριε Νεοφύτου.  Τα πάντα κρίνονται με 
δημοκρατικό τρόπο. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Να μπει πρώτο το θέμα του. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Βαρνάβα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, αν θέλει να συζητηθεί, ας συζητηθεί το θέμα του συναδέλφου.  Εμείς 
θεωρούμε ότι, από τη στιγμή την οποία ένας ομιλητής που θα βγει στο βήμα θα τεθεί μέσα σε πλαίσια 
περιορισμών...  Δηλαδή τι θα πει για μετά τις 25 του Μάρτη, αφού, για να συζητήσει τα μετά τις 25 του Μάρτη, 
πρέπει να σχολιάσει τι έγινε πριν από τις 25 του Μάρτη;  Είναι λογικό!  Άρα, απ’ εκεί και πέρα το σώμα θα 
αποφασίσει.  Απλά, να σας πω ότι στις 27, κύριε Πρόεδρε, που προτίθεται το σώμα να συζητήσει το θέμα το 
δικό μου, εγώ θα απουσιάζω στο εξωτερικό με τη Βουλή.  Απ’ εκεί και πέρα, είναι θέμα του σώματος να 
αποφασίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Κατσουρίδη. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Συμφωνώ με τον κ. Νεοφύτου ότι δεν μπορεί να μπούμε σε ψηφοφορία για τη σειρά.  Είναι δικαίωμά 
σας να αποφασίσετε εσείς τη σειρά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Χατζηγιάννης και τελειώνουμε. 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, αποδέχομαι και προσωπικά την εισήγηση του κ. Κατσουρίδη, αλλά να βεβαιώσω επίσης 
ότι το πνεύμα της εγγραφής του δικού μου του θέματος δεν έχει να κάνει καθόλου με την παρελθοντολογία.  
Σκοπός είναι η επανεκκίνηση και αυτό είναι το πνεύμα εγγραφής του θέματος και εξάλλου θα λείπω και εγώ 
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στις 27. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

  Μάλιστα. 

 Λοιπόν, εφόσον εγώ αποφασίζω, θα αποφασίσω, σύμφωνα με το πνεύμα που είδα το πρωί, ότι το θέμα 
του κ. Βαρνάβα θα μπει πρώτο και θα ακολουθήσει του κ. Χατζηγιάννη.  Την ερχόμενη Πέμπτη λοιπόν το θέμα 
που θα συζητηθεί στο Κεφάλαιο Τέταρτο είναι «Η αλλαγή της προσφυγικής πολιτικής με την κατάργηση 
μέτρων στήριξης και επιπτώσεις στον προσφυγικό κόσμο». 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο της εβδομάδος και να οδηγείτε με ασφάλεια όπου πάτε, κυρίως στους 
πολλούς γάμους που θα πάτε το σαββατοκυρίακο! 

(Ώρα λήξης:  5.00 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

Αδάμου Αδάμος Λουκαΐδης Γιώργος 

Αντωνίου Αντώνης  Μαππουρίδης Ρίκκος 

Βαρνάβα Γιώργος Μαυρίδης Μάριος 

Βότσης Άγγελος Μαυρονικόλα Ρούλα 

Γαβριήλ Γιαννάκης Μέσης Χρίστος 

Γεωργίου Γεώργιος Μισός Αριστοτέλης 

Γεωργίου Γιώργος Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Δαμιανού Άριστος Νεοφύτου Αβέρωφ 

Δημητρίου Μισιαούλη Στέλλα Νικολαΐδης Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Νουρής Νίκος 

Ευαγόρου Σταύρος Παπαγεωργίου Πάμπος  

Ζαχαρίου Ζαχαρίας Περδίκης Γιώργος 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας Προδρόμου Πρόδρομος 

Κατσουρίδης Νίκος Προκοπίου Γεώργιος 

Καυκαλιάς Αντρέας  Σαμψών Σωτήρης 

Κουκουμά Κούτρα Σκεύη Σαρίκας Φειδίας 

Κουλίας Ζαχαρίας Σταυριανός Πανίκκος 

Κυπριανού Ανδρέας Συλλούρης Δημήτρης 

Κυριακίδου Αθηνά Τάσου Γεώργιος 

Κυριακίδου Στέλλα Τζιοβάνης Χριστάκης 

Κυριακού Μαρία Τορναρίτης Νίκος 

Κωνσταντίνου Κώστας Φακοντής Αντρέας 

Κωνσταντίνου Νεόφυτος Φυττής Σοφοκλής 

Κώστα Κώστας Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Λαμάρης Γιάννος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Χατζηρούσος Αντώνης 

Μαχτεσιάν Βαρτκές 

Μαντοβάνη Μπενίτο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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1. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2013 Νόμος του 2013», συζήτηση (Στ. Ευαγόρου, 
Α. Νεοφύτου, Ά. Βότσης) και ψήφισή του σε νόμο. 

2. Αναβολή του νομοσχεδίου «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και 
Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2013 
Νόμος του 2013», έπειτα από συζήτηση (Ν. Κατσουρίδης, Γ. Περδίκης, Ά. Βότσης).  

3. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013» και ψήφισή του σε νόμο (με αρ. 2). 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός)  (Αρ. 2) 
Νόμος του 2010» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικός)  Νόμος του 2013».  

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

6. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013» και για τους κανονισμούς «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη 
Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013», ψήφιση της πρότασης νόμου 
σε νόμο και έγκριση των κανονισμών. 

7. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές 
και Κατεδαφίσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και έγκρισή τους. 

8. α. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

β. Συζήτηση [Ν. Τορναρίτης, Α. Νεοφύτου, Σ. Σαμψών, προεδρεύων (Σ. Φυττής),  Ά. Βότσης] για τις 
προτάσεις νόμου:  

 i. «Ο περί της Αναστολής της Εκτέλεσης Ενταλμάτων Φυλάκισης ή Ενταλμάτων Εκτέλεσης 
επί Κινητής ή Ακίνητης Ιδιοκτησίας, που Εκδίδονται για την Είσπραξη Χρηματικής Ποινής 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013» και  

 ii. «Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013»  

 και απόφαση για μη κατάθεσή τους. 

9. Ερωτήσεις βουλευτών:  

Θέμα πληρωμής των αδειών δημόσιων υπαλλήλων που έχουν υπουργοποιηθεί - Η εξάρτηση της 
Τράπεζας Κύπρου από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας - Το θέμα της υποχρέωσης διασφάλισης προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις 
παραλίες - Εισφορές ιδιωτών στο κράτος την περίοδο 1993-2008 - Η νομοθετική ρύθμιση του νάρκοτεστ 
- Νέα ευρωπαϊκή Οδηγία για την εμπορία προσώπων και Κύπρος - Η διενέργεια καισαρικών τομών στα 
δημόσια νοσοκομεία - Το θέμα της απονομής Γαλάζιας Σημαίας στην παραλία Επισκοπής-Κουρίου - 
Καταγγελίες για διεξαγωγή από τους Τούρκους πειραμάτων βιολογικού και χημικού χαρακτήρα σε 
Ελλαδίτες και Κυπρίους αιχμαλώτους πολέμου - Η κρατική χορηγία και το κόστος λειτουργίας του 
Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου - Αίτημα για ένταξη περισσότερων κοινοτήτων στην 
εκπαιδευτική περιφέρεια Παναγιάς - Ανάγκη επιδιόρθωσης δρόμων στην Ασπρογιά της επαρχίας Πάφου 
- Ανάγκη λήψης μέτρων για κυκλοφοριακή ύφεση στον κύριο δρόμο της Ασπρογιάς - Η χρήση και 
συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων στο δημόσιο τομέα. 

10. Απαντήσεις των υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών:  

Αναστήλωση παλαιάς εκκλησίας στο Μαρί - Υποβολή από την Τουρκία έργων για θέματα ηλεκτρισμού 
και Ευρωπαϊκή Ένωση - Αίτημα για παραγωγή ηλεκτρισμού από τα θαλάσσια κύματα - Ανάγκη 
δημιουργίας μικρών υδροηλεκτρικών έργων σε χειμάρρους της Κύπρου - Τα σχέδια υποδοχής 
προσφύγων από τη Συρία - Ανάγκη ελέγχου της παραγωγής χαλλουμιού - Αίτημα για δημιουργία 
αστυνομικού σταθμού στην Παλόδεια και πυροσβεστικού σταθμού στην Παραμύθα - Εκροές κεφαλαίων 
από νομικά και φυσικά πρόσωπα και φορολογικές δηλώσεις - Μεταφορά καταθέσεων στο εξωτερικό 
από φυσικά και νομικά πρόσωπα και φορολόγησή τους - Η εφαρμογή της απόφασης για περιορισμούς 
στο κόστος των υπηρεσιακών ταξιδιών κρατικών αξιωματούχων. 

11. Απόσυρση από το Κεφάλαιο Τέταρτο του εγγραφέντος από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη θέματος «Οι 
τυχόν επιπτώσεις που θα προκύψουν ένεκα του μνημονίου όσον αφορά το status quo και την επίλυση 
του εθνικού μας προβλήματος», έπειτα από εισήγησή του. 
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12. α. Εγγραφή στο Κεφάλαιο Τέταρτο του θέματος «Η αλλαγή της προσφυγικής πολιτικής με την 
κατάργηση μέτρων στήριξης και οι επιπτώσεις στον προσφυγικό κόσμο» με εισήγηση του κ. 
Γιώργου Βαρνάβα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.  

 β. Ανακοίνωση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκο 
Τορναρίτη της αλλαγής του τίτλου του εγγραφέντος θέματος από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη «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» σε «Η άμεση ανάγκη για γρήγορη αναζωογόνηση της 
επιχειρηματικότητας και επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας: Προβλήματα και προοπτικές 
μιας νέας πορείας με ένα νέο οικονομικό μοντέλο».   

 γ. Συζήτηση (Ν. Τορναρίτης, Ν. Κατσουρίδης, Γ. Βαρνάβα, προεδρεύων, Ν. Νικολαΐδης, Α. 
Νεοφύτου, Κ. Χατζηγιάννης) για τη σειρά εγγραφής στην ημερήσια διάταξη των δύο θεμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 


