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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Γ. ΟΜΗΡΟΥ) 

 Καλό απόγευμα. 

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(K. ΚΩΣΤΑ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η 
νομοθετική εργασία.  Για τα θέματα για τα οποία υπάρχει ομοφωνία παρακαλώ να μη διαβάζεται η έκθεση. 

 Το υπ’ αριθμόν 1 θέμα, που είναι «Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012», 
αναβάλλεται. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Ακινήτων Ενοικιαζομένων για 
Επαγγελματικούς Σκοπούς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013». Πρόκειται περί προτάσεως νόμου.  Η 
έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί Ακινήτων Ενοικιαζομένων για 

Επαγγελματικούς Σκοπούς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου 
Εσωτερικών: και Βιομηχανίας: 

 Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος  Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  Ζαχαρίας Ζαχαρίου 

 Χρίστος Μέσης  Ανδρέας Μιχαηλίδης 

 Ανδρέας Κυπριανού Γιάννος Λαμάρης 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης Κώστας Κώστα 

 Σοφοκλής Φυττής   Άγγελος Βότσης 

 Φειδίας Σαρίκας 

Δημήτρης Συλλούρης 

Γιώργος Περδίκης 



2014 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας 
μελέτησαν από κοινού την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. 
Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε τέσσερεις 
συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Απριλίου και στις 16, 23 και 30 Μαΐου 2013.  Στα πλαίσια 
των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 
(ΕΠΑ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου 
Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, του 
Συνδέσμου Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας (FIABCI), του Παγκύπριου Συνδέσμου Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΑΣΥΜΕ), του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ) 
και ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. 

 Σκοπός του σχεδίου νόμου που προτείνεται, όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, είναι η μείωση, 
κατά την περίοδο από την 1

η
 Μαΐου 2013 μέχρι την 30

ή 
 Απριλίου 2014, του ύψους του ενοικίου για 

επαγγελματικούς σκοπούς κατά 25%, υπολογιζόμενου επί του τελευταίου καταβαλλόμενου ενοικίου ή/και του 
ενοικίου που καταβάλλεται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.  Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει 
στην προσωρινή ανακούφιση των ενοικιαστών ακινήτων όσον αφορά το πληρωτέο ενοίκιο. 

 Εισάγοντας το θέμα για συζήτηση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές ο εισηγητής της υπό 
αναφορά πρότασης νόμου δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κατέθεσε στη 
Βουλή το υπό αναφορά σχέδιο νόμου με στόχο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τόπου, ειδικά 
μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης στην οικονομία και τις ενδεχόμενες 
επιπτώσεις από την εφαρμογή των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης με την τρόικα.  Περαιτέρω, όπως 
ανέφερε ο ίδιος, παρ’ όλον ότι υπάρχουν περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ήδη οικειοθελώς 
προβεί σε μείωση του ποσού του ενοικίου που απαιτείται να καταβάλλεται από τον ενοικιαστή ακινήτου για 
επαγγελματικούς σκοπούς, με σκοπό την εξόφληση των συμβατικών του υποχρεώσεων, απαιτείται η 
νομοθετική ρύθμιση του θέματος για προσωρινή περίοδο, ώστε να επωφεληθούν από τη μείωση των ενοικίων 
όλοι οι ενοικιαστές ακινήτων για επαγγελματικούς σκοπούς και να ανακουφιστούν έστω και προσωρινά. 

 Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας τόνισε την ανάγκη στήριξης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με διάφορους τρόπους, όπως τη μείωση των ενοικίων μέσα από μια ορθή και 
ισορροπημένη πρόταση, τη μείωση της τιμής του ρεύματος κ.ά. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τοποθετούμενη επί της πρότασης 
νόμου, εξέφρασε τη διαφωνία της σε σχέση με την προτεινόμενη πρόταση νόμου, αφού, όπως επισήμανε, οι 
πρόνοιές της προσκρούουν στο άρθρο 26 του συντάγματος λόγω της επιβολής περιορισμών στην απόλαυση 
της ακίνητης ιδιοκτησίας με την επέμβαση στον καθορισμό του ύψους του ενοικίου.  Περαιτέρω, όπως 
επισήμανε η ίδια εκπρόσωπος, για να μπορέσει μια τέτοια επέμβαση να καταστεί εφικτή, πρέπει αυτό να 
δικαιολογείται από το δίκαιο της ανάγκης και συνεπώς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναλογικότητας και 
της αναγκαιότητας.  Επειδή όμως, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί 
με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες, η μείωση των ενοικίων πρέπει να ρυθμιστεί μέσω διαπραγμάτευσης μεταξύ 
του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του ενοικιαστή του.  Περαιτέρω, ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος παρέχει στους 
ενοικιαστές ακινήτων τη δυνατότητα να αποτείνονται στο δικαστήριο για καθορισμό του δίκαιου ενοικίου, σε 
περίπτωση που κρίνουν ότι υπάρχουν περιθώρια μείωσης του ύψους του ενοικίου που καλούνται να 
καταβάλουν.  Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει ήδη προβεί στην έκδοση 
διατάγματος για μηδενική αύξηση του ύψους των ενοικίων για περίοδο δύο ετών (Απρίλιος 2013-Απρίλιος 
2015) και παράλληλα προέβη σε έκκληση για μείωση των ενοικίων.   

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διαφώνησε με τις πρόνοιες της 
υπό αναφορά πρότασης νόμου.  Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε ενώπιον των επιτροπών ότι 
πρέπει να εξαιρεθεί από τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου η ακίνητη ιδιοκτησία της 
Δημοκρατίας που βρίσκεται σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές, αφού τυχόν μείωση των ενοικίων πιθανόν 
να κριθεί από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ότι συνιστά κρατική ενίσχυση, γεγονός που αντίκειται 
στους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες για την προστασία του ανταγωνισμού.  Επιπρόσθετα, ο ίδιος 
εκπρόσωπος επισήμανε ότι αναφορικά με τα εν λόγω ακίνητα στις κυβερνητικές βιοτεχνικές περιοχές το 
Υπουργικό Συμβούλιο με πρόσφατη απόφασή του έχει παγιοποιήσει την αύξηση των ενοικίων για πέντε χρόνια 
και η πληρωμή των ενοικίων θα μπορεί να γίνεται πάνω σε μηνιαία βάση και όχι σε ετήσια βάση όπως ίσχυε 
μέχρι σήμερα. 

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διαφώνησε με την προτεινόμενη 
ρύθμιση, γιατί προσκρούει στο σύνταγμα. 
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 Σε μεταγενέστερο στάδιο ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με γραπτή γνωμάτευσή του που 
απέστειλε στο πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, στις 20 Μαΐου 2013, 
επισήμανε ότι ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος παρέχει σε θέσμιους ενοικιαστές τη δυνατότητα προσφυγής στο 
Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων για τον καθορισμό του δίκαιου ενοικίου για κατοικία ή κατάστημα,  γι’ αυτό και 
δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση με σκοπό τη μείωση των ενοικίων γι’ αυτή την 
κατηγορία ενοικιαστών.   

 Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια γνωμάτευση, αναφορικά με τη δυνατότητα ή/και κατά πόσο απαιτείται 
νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση των ενοικίων όσον αφορά συμβάσεις ενοικίασης ή/και μίσθωσης ακινήτων 
που βρίσκονται σε ισχύ στο παρόν στάδιο, στην ίδια γνωμάτευση αναφέρεται ότι τέτοια ρύθμιση αποτελεί 
επέμβαση στο δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως και προσκρούει στο άρθρο 26 του συντάγματος που 
κατοχυρώνει το εν λόγω δικαίωμα.  Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, με βάση τις πρόνοιες της υπό αναφορά 
πρότασης νόμου εξαναγκάζεται αντισυμβαλλόμενος σε σύμβαση να τροποποιήσει τους όρους της και 
συγκεκριμένα να μειώσει το συμφωνηθέν μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ενοίκιο κατά τρόπο επιβεβλημένο, 
γεγονός που αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως και προσκρούει στο άρθρο 26 
του συντάγματος.  Συναφώς, όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο, πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο μια τέτοια 
επέμβαση μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη από το δίκαιο της ανάγκης.   

 Η επίκληση του δικαίου της ανάγκης, όπως διασαφηνίζεται στην ίδια γνωμάτευση, δικαιολογείται μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως εξαιρετικές 
περιστάσεις ή αδήριτη ανάγκη ή μη ύπαρξη άλλης θεραπείας, τα μέτρα να είναι προσωρινού χαρακτήρα και 
ανάλογα με την ανάγκη.  Συναφώς, όπως επισημαίνεται, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την υπό αναφορά 
πρόταση νόμου σκοπείται η μείωση των ενοικίων για την υποβοήθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
δεδομένων των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος ο τόπος, είναι αμφίβολο κατά 
πόσο μπορεί να δικαιολογηθεί η επίκληση του δικαίου της ανάγκης για την υιοθέτησή της, αφού δεν 
ικανοποιείται η προϋπόθεση της αναγκαιότητας με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τη νομολογία 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο, οι επικρατούσες συνθήκες της 
αγοράς επιτρέπουν από μόνες τους τη μείωση των ενοικίων τόσο λόγω της πληθώρας ακινήτων που είναι 
διαθέσιμα προς ενοικίαση σήμερα όσο και λόγω της μείωσης του ύψους των ενοικίων, στην οποία έχουν ήδη 
προβεί αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων.     

 Όπως αναφέρεται έτι περαιτέρω στην ίδια γνωμάτευση, η αναγκαιότητα που δικαιολογούσε την 
επίκληση του δικαίου της ανάγκης εξετάστηκε στην υπόθεση Αλούπας εναντίον της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος το 1983, με την οποία κρίθηκε η συνταγματικότητα των διατάξεων του περί Ανακουφίσεως Οφειλετών 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1979, όπου το δικαστήριο έκρινε ότι, σε όση έκταση τα άρθρα του εν λόγω 
νόμου ήταν αντίθετα προς συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος, περιλαμβανομένου του άρθρου 26, 
δικαιολογούνταν από το δίκαιο της ανάγκης, αφού θεσπίστηκαν με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες και 
οι επιπτώσεις που απορρέουν από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή σημαντικού μέρους του 
εδάφους της Δημοκρατίας.  Επιπλέον, στην ίδια υπόθεση κρίθηκε ότι τα υπό συζήτηση μέτρα ήταν ανάλογα με 
την ανάγκη που δημιουργήθηκε από τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής για ανακούφιση των πληγέντων και 
εκτοπισθέντων οφειλετών.  Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω γνωμάτευση, το Ανώτατο 
Δικαστήριο, κρίνοντας τη συνταγματικότητα των προνοιών του περί Ανακουφίσεως Δυσπραγούντων 
Ενοικιαστών Νόμου του 1965, αποφάσισε ότι η θέσπιση της εν λόγω νομοθεσίας ήταν πλήρως 
δικαιολογημένη, κρίνοντας ότι συνέτρεχαν σωρευτικά όλες οι νομολογιακά καθιερωμένες προϋποθέσεις για την 
επίκληση του δικαίου της ανάγκης.  Ως εκ τούτου, όπως επισημαίνεται, δεν μπορεί να υποστηριχθεί επιτυχώς 
στο δικαστήριο ότι έχει προκύψει και/ή ότι υφίσταται αναγκαιότητα, ούτως ώστε η θέσπιση της προτεινόμενης 
νομοθεσίας να δικαιολογείται από το δίκαιο της ανάγκης, σε περίπτωση που το θέμα τεθεί ενώπιόν του, στην 
τελική κρίση του οποίου υπόκειται το ζήτημα. 

 Ο εκπρόσωπος της ΕΠΑ, αφού εξέφρασε τη διαφωνία του σε σχέση με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση 
πρότασης νόμου, επεσήμανε στις επιτροπές πως οποιοσδήποτε περιορισμός στον ανταγωνισμό θα 
επιβαρύνει τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. 

 Το ΚΕΒΕ διατύπωσε τη διαφωνία του σε σχέση με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου με 
γραπτό υπόμνημά του που κατέθεσε στις επιτροπές, στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

1. Τα ενοίκια ρυθμίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση και οποιαδήποτε επέμβαση στην ομαλή 
λειτουργία της αγοράς θα δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις. 

2. Ο κίνδυνος απώλειας ενοικιαστών και η δυσκολία στην εξεύρεση νέων διευκολύνει τη μείωση του ύψους 
των υφιστάμενων ενοικίων χωρίς την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης.  Περαιτέρω, το γεγονός ότι αρκετά 
υποστατικά αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα για 
μείωση του ύψους των ενοικίων, χωρίς να απαιτείται η διά νόμου ρύθμιση του θέματος. 

3. Ενώ πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ήδη προβεί σε σημαντικές μειώσεις ενοικίων, οι πρόνοιες της 
υπό συζήτηση πρότασης νόμου δεν τους παρέχουν καμία απολύτως διασφάλιση όσον αφορά τη μη 



2016 

 

περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων τους, αφού θα κληθούν να προβούν σε περαιτέρω μείωση του 
ύψους των ενοικίων κατά  25%. 

4. Η υπό συζήτηση πρόταση νόμου λαμβάνει υπόψη μόνο την οικονομική κατάσταση των ενοικιαστών, 
χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη την οικονομική κατάσταση των ιδιοκτητών ακινήτων, γεγονός που 
πιθανόν να την καθιστά αντισυνταγματική, αφού δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη το βάρος που θα 
επωμιστεί ο ιδιοκτήτης σε σχέση με το όφελος που θα έχει ο ενοικιαστής. 

5. Η υιοθέτηση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου θα δημιουργήσει ένα νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων 
δανείων ιδιοκτητών ακινήτων που δε θα μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τα οποία έχουν συνάψει, 
με αποτέλεσμα αρκετά ακίνητα να οδηγηθούν σε αναγκαστική πώληση. 

6. Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας έχει αυξηθεί σημαντικά και επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη 
ακινήτου, με αποτέλεσμα να μειώνονται δραστικά τα οφέλη που πιθανόν να είχε από την ακίνητη 
ιδιοκτησία του. 

7. Η νομοθετική ρύθμιση για μείωση των ενοικίων αναμένεται να επηρεάσει και την εκτιμημένη αξία των 
ακινήτων, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ελκυστικότητα για αγορά καταστημάτων και γραφείων, αφού οι 
αγοραστές θα γνωρίζουν ότι είναι δυνατή η νομοθετική ρύθμιση για μείωση του ενοικίου που θα 
συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή. 

8. Η ενοικίαση ακινήτων είναι ήδη επιβαρυμμένη με αυστηρές και αναχρονιστικές νομοθεσίες, ενώ τα 
ενοίκια έχουν ήδη παγιοποιηθεί με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
για τα επόμενα δύο χρόνια, γι’ αυτό και η εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης για μείωση των ενοικίων 
θεωρείται αχρείαστη και επιβλαβής για την κτηματαγορά και την οικονομία γενικότερα.     

 Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ συμφώνησε με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και 
επεσήμανε στις επιτροπές την ανάγκη άμεσης προώθησής της για ανακούφιση των ενοικιαστών ακινήτων, 
αναφέροντας περαιτέρω ότι και το κράτος έχει υποχρέωση να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, με γραπτό υπόμνημά του 
που κατέθεσε στις επιτροπές, διατυπώνει τη διαφωνία του για την υιοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης για μείωση 
του ύψους των ενοικίων των επαγγελματικών υποστατικών για τους ακόλουθους μεταξύ άλλων λόγους: 

1. Η καθολική μείωση των ενοικίων θα πλήξει καίρια την πώληση ή/και εμπορία καταστημάτων και 
γραφείων, αφού η απόφαση για αγορά τέτοιων ακινήτων θα επηρεαστεί, δεδομένης της δυνατότητας 
μείωσης του ύψους του ενοικίου που θα συμφωνηθεί με νομοθετική ρύθμιση ανά πάσα στιγμή.  

2. Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος παρέχει τη δυνατότητα στον ενοικιαστή να αποταθεί στο δικαστήριο για 
τον καθορισμό του δίκαιου ενοικίου που πρέπει να πληρώνεται σε σχέση με το ακίνητο και συναφώς να 
απαιτήσει μείωση του ενοικίου. 

3. Η νομοθετική ρύθμιση για μείωση των ενοικίων ενδέχεται να είναι αντισυνταγματική ή/και να αντίκειται 
στο κοινοτικό κεκτημένο. 

4. Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνεται υπόψη μόνο η οικονομική κατάσταση των ενοικιαστών, χωρίς 
να λαμβάνεται καθόλου υπόψη αυτή των ιδιοκτητών ακινήτων, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να 
είναι πολύ χειρότερη από την οικονομική κατάσταση των ενοικιαστών. 

5. Στον καθορισμό του ύψους των ενοικίων, όπως και σε άλλους τομείς της οικονομίας, εφαρμόζεται ο 
νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.  Συναφώς, δεδομένης της πληθώρας ξενοίκιαστων 
υποστατικών, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι ενοικιασμένα παίρνουν τις αποφάσεις τους για πιθανή 
μείωση των ενοικίων σταθμίζοντας τις ανάγκες τους, χωρίς να τους το επιβάλλει ο νόμος. 

6. Μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων έχουν ήδη προβεί αυτοβούλως σε σημαντικές μειώσεις ενοικίων, 
προκειμένου να μη χαθεί ούτε ένας συνεπής ενοικιαστής, και με την ψήφιση της πρότασης νόμου θα 
κληθούν να προβούν σε περαιτέρω μείωση των ενοικίων κατά 25%.      

7. Η υιοθέτηση της πρότασης νόμου θα δημιουργήσει ένα νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων από 
ιδιοκτήτες ακινήτων που δε θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια που συνήψαν 
υποθηκεύοντας τα υποστατικά και τα σπίτια τους, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους από τα 
ενοίκια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τα χάσουν. 

 Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ διαφώνησε με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου για τους ίδιους λόγους που 
αναφέρονται στο υπόμνημα του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.      

 Ο εκπρόσωπος του ΚΣΙΑ δήλωσε στις επιτροπές πως ο σύνδεσμος δε διαφωνεί με τη μείωση των 
ενοικίων των ακινήτων, αλλά, όπως επισήμανε, το θέμα αυτό πρέπει να ρυθμιστεί από την ίδια την αγορά 
μέσω του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης.   



2017 

 

 Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου δήλωσε στις 
επιτροπές πως η νομοθετική ρύθμιση για μείωση των ενοικίων θα δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις στην 
αγορά, γι’ αυτό και υποστήριξε πως ο καθορισμός των ενοικίων πρέπει να ρυθμιστεί μέσω του νόμου της 
προσφοράς και της ζήτησης. 

 Η FIABCI (Τμήμα Κύπρου) με γραπτό υπόμνημά της προς τις επιτροπές διατυπώνει τη θέση ότι 
διαφωνεί με τη διά νόμου επιβολή μείωσης στα ενοίκια.  Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στο εν λόγω 
υπόμνημα, τα ενοίκια ρυθμίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση, γι’ αυτό και οποιαδήποτε επέμβαση στην 
ομαλή λειτουργία της αγοράς, εκτός του ότι είναι αντισυνταγματική, θα δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις.  
Στο ίδιο υπόμνημα αναφέρεται επίσης ότι πολλοί ιδιοκτήτες εδώ και αρκετούς μήνες έχουν ήδη προβεί σε 
σημαντικές μειώσεις ενοικίων, γεγονός που διαπιστώνεται και από σχετική έρευνα που έχει διενεργηθεί από το 
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS Κύπρου).  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, 
όπως αναφέρεται, οι τιμές στα ενοίκια έχουν ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 15% τον τελευταίο χρόνο και 
η απόδοση προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που ενοικιάζεται κυμαίνεται γύρω στο 4%, δηλαδή περίπου στο 
μισό του επιτοκίου που καταβάλλει ο ιδιοκτήτης στην τράπεζα για αποπληρωμή των δανείων του.  Περαιτέρω, 
όπως επισημαίνεται στο ίδιο υπόμνημα, αναμένεται σημαντική αύξηση στη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας 
μετά την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας, που θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, γεγονός 
που θα μειώσει δραστικά τα όποια οφέλη πιθανόν να είχε από την ακίνητη περιουσία του, γι’ αυτό και οι 
παράμετροι αυτοί  πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

 Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΜΕ και του ΠΑΣΥΠΕ συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου. 

 Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΙΚΑ, αφού συμφώνησε με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, επισήμανε στις 
επιτροπές την ανάγκη ψήφισής της, αφού, όπως υποστήριξε, η μείωση των ενοικίων θα αποτρέψει το κλείσιμο 
μεγάλου αριθμού κέντρων αναψυχής.  

 Στο στάδιο της εξέτασης της πρότασης νόμου οι επιτροπές αποφάσισαν σε πρώτο στάδιο την 
τροποποίηση του κειμένου της, ώστε οι πρόνοιές της να εφαρμόζονται και για ακίνητη ιδιοκτησία που 
χρησιμοποιείται και για οικιστικούς σκοπούς.  Επιπλέον, οι επιτροπές, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν τους στα πλαίσια της μελέτης του όλου θέματος, αποφάσισαν την περαιτέρω τροποποίηση του 
πρώτου αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου προς όφελος του ιδιοκτήτη του ακινήτου με την 
εισαγωγή σε αυτήν των ακόλουθων νέων προνοιών: 

1. Για τον υπολογισμό του ποσοστού μείωσης του ποσού του ενοικίου, το οποίο προβλέπεται είτε στο 
υφιστάμενο ενοικιαστήριο έγγραφο είτε με βάση προφορική συμφωνία είτε με άλλο τρόπο, να 
λαμβάνονται υπόψη και να συμψηφίζονται τυχόν μειώσεις του καταβαλλόμενου ενοικίου που έγιναν ήδη 
κατά την περίοδο των έξι μηνών που προηγείται της ημερομηνίας από την οποία η εν λόγω πρόταση 
νόμου θα τεθεί σε ισχύ. 

2. Στις περιπτώσεις που ο ενοικιαστής καταβάλλει το ενοίκιο που καθορίζεται από τις πρόνοιες της 
πρότασης νόμου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μη δικαιούται να προβεί σε έξωση του ενοικιαστή, εκτός 
εάν αυτός καθυστερεί την πληρωμή του ενοικίου για σαράντα μέρες μετά την ημερομηνία που αυτό θα 
καθίσταται πληρωτέο ή αν παραβεί άλλους ουσιώδεις όρους της σύμβασης μίσθωσης. 

3. Να καθοριστεί ότι ακίνητο περιλαμβάνει κτίριο υπό ή προς ενοικίαση ως κατοικία ή ως κατάστημα και 
περιλαμβάνει ακίνητο που ενοικιάζει το κράτος ή άλλος οργανισμός δημόσιου δικαίου.  

 Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης των προνοιών του πρώτου αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης 
νόμου οι επιτροπές αποφάσισαν προκαταρκτικά να επανέλθουν στην αρχική θέση του εισηγητή της για 
εφαρμογή των προνοιών του τροποποιημένου κειμένου της μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς.  Παράλληλα, 
οι δύο επιτροπές, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, αποφάσισαν την περαιτέρω 
τροποποίηση του πρώτου αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου με την τροποποίηση αριθμού 
προνοιών της, αλλά και την εισαγωγή επιπρόσθετων νέων προνοιών προς όφελος του ιδιοκτήτη, ώστε αυτή να 
γίνει πιο δίκαιη, ισορροπημένη και πιο αναλογική, προς όφελος τόσο των ενοικιαστών όσο και των ιδιοκτητών.  
Ειδικότερα, οι επιτροπές επέφεραν στο πρώτο αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου τις ακόλουθες 
τροποποιήσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο δεύτερο αναθεωρημένο κείμενό της: 

1. Τροποποίησαν την πρόνοια με την οποία καθορίζεται το ύψος του ποσοστού μείωσης του ποσού του 
ενοικίου που καταβάλλεται για επαγγελματικούς σκοπούς για εξόφληση των συμβατικών υποχρεώσεων 
του ενοικιαστή στο 25%, έτσι ώστε να μειωθεί το πιο πάνω ποσοστό στο 20%. 

2. Περαιτέρω, τροποποίησαν την πρόνοια σύμφωνα με την οποία για τον υπολογισμό του ποσοστού 
μείωσης του 20% του ποσού του ενοικίου θα λαμβάνονται υπόψη και θα  συμψηφίζονται τυχόν μειώσεις 
του καταβαλλόμενου ενοικίου που έγιναν στην περίοδο των έξι μηνών που προηγείται της ημερομηνίας 
από την οποία η πρόταση νόμου θα τεθεί σε ισχύ, ώστε να επεκταθεί η πιο πάνω χρονική προθεσμία 
στους δεκαοκτώ μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας αυτής. 
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3. Πρόσθεσαν σ’ αυτό πρόνοια με την οποία, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ακινήτου δεν έχει επιβάλει 
οποιαδήποτε αύξηση στο ύψος του καταβαλλόμενου ενοικίου που δικαιούται ή έχει επιβάλει αύξηση 
μικρότερη του ανώτατου ορίου αύξησης ενοικίου που καθορίζεται στα διατάγματα του Υπουργικού 
Συμβουλίου του 2011, που εκδόθηκαν δυνάμει των προνοιών του περί Ενοικιοστασίου Νόμου κατά την 
περίοδο των δεκαοκτώ μηνών που προηγείται της ημερομηνίας που η εν λόγω πρόταση νόμου θα τεθεί 
σε ισχύ, να λαμβάνεται υπόψη και να συμψηφίζεται για τον καθορισμό του ποσοστού μείωσης του 
καταβαλλόμενου ενοικίου. 

4. Τροποποίησαν περαιτέρω την πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία, στις περιπτώσεις που ο ενοικιαστής 
καταβάλλει το ενοίκιο που καθορίζεται από τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ο ιδιοκτήτης 
του ακινήτου δε δικαιούται να προβεί σε έξωση του ενοικιαστή, εκτός εάν αυτός καθυστερεί την 
πληρωμή του ενοικίου για σαράντα μέρες μετά την ημερομηνία που αυτό καθίσταται πληρωτέο ή αν 
παραβαίνει άλλους ουσιώδεις όρους της σύμβασης μίσθωσης, έτσι ώστε το χρονικό διάστημα 
καθυστέρησης καταβολής του ενοικίου πριν από την έξωση να επεκταθεί στους δύο μήνες και 
παράλληλα να προστεθεί σ’ αυτήν πρόνοια με την οποία, σε περίπτωση που ο ενοικιαστής καθυστερεί 
την πληρωμή του ενοικίου για περίοδο πέραν των δύο μηνών, να μη δικαιούται τη μείωση του ενοικίου 
που προβλέπεται στην εν λόγω πρόταση νόμου. 

5. Τροποποίησαν περαιτέρω την πρόνοιά του με την οποία καθορίζεται η διάρκεια ισχύος του 
προτεινόμενου νόμου από την 1

η 
Μαΐου 2013 μέχρι τις 30 Απριλίου 2014, των δύο ημερομηνιών 

συμπεριλαμβανομένων, ώστε η υπό αναφορά πρόταση νόμου με την ψήφισή της σε νόμο να ισχύσει για 
την περίοδο από την 1

η
 Ιουνίου 2013 και μέχρι τις 30 Μαΐου 2014.  

 Σε μεταγενέστερο στάδιο οι επιτροπές αποφάσισαν την περαιτέρω τροποποίηση του δεύτερου 
αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου επιφέροντας σ’ αυτό τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο τρίτο 
αναθεωρημένο κείμενο: 

1. Τροποποίησαν την πρόνοια της πρότασης νόμου με την οποία καθορίστηκε το ύψος του ποσοστού 
μείωσης του ποσού του ενοικίου που καταβάλλεται για επαγγελματικούς σκοπούς για εξόφληση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του ενοικιαστή στο 20%, έτσι ώστε το ποσό του ενοικίου που προβλέπεται 
από οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση μίσθωσης ή οποιαδήποτε προφορική συμφωνία για 
επαγγελματικούς σκοπούς περιλαμβανομένης θέσμιας ενοικίασης, από την 1

η
 Ιουνίου 2013 και μέχρι τις 

30 Μαΐου 2014, να μειώνεται κατά ποσοστό 20% επί του ενοικίου που καταβάλλεται από τον ενοικιαστή 
του ακινήτου για πλήρη εξόφληση των συμβατικών του υποχρεώσεων, στις περιπτώσεις που το ποσό 
του ενοικίου δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), και κατά 10% επί του ενοικίου που 
καταβάλλεται από τον ενοικιαστή του ακινήτου για πλήρη εξόφληση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
στις περιπτώσεις που το ποσό του ενοικίου υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000). 

2. Πρόσθεσαν σ’ αυτήν πρόνοια σύμφωνα με την οποία, στις περιπτώσεις που ο ενοικιαστής ακινήτου δεν 
έχει καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό του ενοικίου για τους δύο μήνες πριν από την ημερομηνία που η 
υπό αναφορά πρόταση νόμου τεθεί σε ισχύ, δε θα δικαιούται τη μείωση του ενοικίου που προβλέπεται 
στην εν λόγω πρόταση νόμου, εκτός εάν εξοφλήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με την άμεση 
καταβολή των οφειλόμενων ενοικίων στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.  Συναφώς, οι επιτροπές αποφάσισαν 
την περαιτέρω τροποποίηση της πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που ο 
ενοικιαστής ακινήτου καθυστερεί την πληρωμή του ενοικίου για περίοδο πέραν των δύο μηνών μετά την 
ημερομηνία από την οποία αυτό κατέστη πληρωτέο ή παραβαίνει άλλους ουσιώδεις όρους της 
σύμβασης μίσθωσης, δε θα δικαιούται τη μείωση του ενοικίου που προβλέπεται στην εν λόγω πρόταση 
νόμου και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα δικαιούται να προβεί σε έξωση του ενοικιαστή, έτσι ώστε οι 
πρόνοια αυτή να αφορά μόνο την έξωση του ενοικιαστή.

 
 

3. Πρόσθεσαν σ’ αυτήν πρόνοια με την οποία καθορίζεται ότι οι πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης 
νόμου δε θα τυγχάνουν εφαρμογής σε νέες συμβάσεις μίσθωσης ή σε οποιαδήποτε προφορική 
συμφωνία για επαγγελματικούς σκοπούς που συνομολογήθηκαν ή συμφωνήθηκαν, ανάλογα με την 
περίπτωση για πρώτη φορά μετά την 1

η
 Σεπτεμβρίου 2012.  

 Στο τελικό στάδιο της εξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγήθηκε στις επιτροπές την περαιτέρω τροποποίηση του τρίτου διαμορφωμένου 
κειμένου της πρότασης νόμου, ώστε οι πρόνοιές της να εφαρμόζονται και σε ακίνητη ιδιοκτησία που 
χρησιμοποιείται για οικιστικούς σκοπούς.  Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε την περαιτέρω τροποποίηση του τρίτου 
διαμορφωμένου κειμένου της πρότασης νόμου, έτσι ώστε να διαλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Το ποσό του ενοικίου που προβλέπεται από οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση μίσθωσης ή 
οποιοδήποτε υφιστάμενο ενοικιαστήριο έγγραφο ή οποιαδήποτε υφιστάμενη προφορική συμφωνία για 
επαγγελματικούς ή οικιστικούς σκοπούς να μειωθεί: 
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α. κατά ποσοστό 20% επί του ενοικίου που καταβάλλεται από τον ενοικιαστή του ακινήτου για 
οικιστικούς σκοπούς για πλήρη εξόφληση των συμβατικών του υποχρεώσεων με μέγιστο ποσό 
μείωσης τα εκατόν είκοσι ευρώ (€120)

. 
και 

β. κατά ποσοστό 20% επί του ενοικίου που καταβάλλεται από τον ενοικιαστή του ακινήτου για 
επαγγελματικούς σκοπούς για πλήρη εξόφληση των συμβατικών του υποχρεώσεων με μέγιστο 
ποσό μείωσης τα τετρακόσια ευρώ (€400)

.
. 

2. Οι πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής τους 
οποιεσδήποτε συμβάσεις μίσθωσης ή οποιαδήποτε ενοικιαστήρια έγγραφα ή οποιαδήποτε προφορική 
συμφωνία συνομολογήθηκε για πρώτη φορά μετά την 1

η
 Ιανουαρίου 2013, αντί μετά την 1

η
 Σεπτεμβρίου 

2012 που καθορίστηκε στο τρίτο αναθεωρημένο κείμενο. 

3. Η υπό αναφορά πρόταση νόμου με την ψήφισή της σε νόμο να ισχύσει για την περίοδο από τις 7 
Ιουνίου 2013 και μέχρι τις 6 Ιουνίου 2014, των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, αντί για την 
περίοδο από την 1

η
 Ιουνίου 2013 μέχρι και τις 30 Μαΐου 2014. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας 
υιοθέτησαν καταρχήν τις πιο πάνω θέσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, γι’ 
αυτό και διαμόρφωσαν ανάλογα τις πρόνοιες του τελευταίου διαμορφωμένου κειμένου της υπό συζήτηση 
πρότασης νόμου .για σκοπούς προώθησής του στην ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.  Επιφυλάσσουν 
ωστόσο όλες οι πλευρές το δικαίωμά τους να τοποθετηθούν τελικά επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή 
της στην ολομέλεια του σώματος. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εμπορίου και Βιομηχανίας διαμόρφωσαν τις πιο κάτω θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και τα μέλη των δύο επιτροπών βουλευτές 
της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως συμφωνούν με τις πρόνοιες 
της υπό αναφορά πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και 
εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται 
ως «Ο περί Ενοικιαζομένων Ακινήτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013». 

2. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας και τα μέλη των δύο 
επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη των 
επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του 
Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα 
τοποθετηθούν στις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί 
κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εμπορίου και Βιομηχανίας υποβάλλουν στην ολομέλεια του σώματος την παρούσα έκθεση για τη λήψη τελικής 
απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αίτημα… 

 Ορίστε, κύριε Τορναρίτη. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, όπως σας έχουμε ήδη πληροφορήσει, υπάρχει αίτημα για μιας εβδομάδας αναβολή, 
γιατί υπάρχουν σοβαρά στοιχεία που πρέπει να μελετηθούν ακόμη περισσότερο και αφορούν ευρύτερα την 
οικονομία του κράτους και το πώς θα πορευθεί η Κυπριακή Δημοκρατία τα χρόνια που έρχονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, να ακούσω τις απόψεις και των υπολοίπων κομμάτων.   

 Ο κ. Κατσουρίδης, παρακαλώ. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς δε θα συναινέσουμε για δύο λόγους.  Καταρχάς, είναι η τρίτη αναβολή, αλλά 
δεν είναι τούτη η ουσία.  Εάν θα υπήρχε το δεδομένο ότι την άλλη εβδομάδα θα μπορούσε τα θέματα στα 
οποία έχει αναφερθεί ο κ. Τορναρίτης να ξεκαθαριστούν, καλώς.  Είναι ξεκάθαρο όμως από τις σημερινές 
διαβουλεύσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αυτό το ξεκαθάρισμα και θέλω να θυμίσω ότι τουλάχιστον εμείς 
από την περασμένη Πέμπτη είχαμε δηλώσει ότι ήταν η τελευταία αναβολή.  Η Βουλή πρέπει να συζητήσει και 
να αποφασίσει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε. Ο κ. Σαρίκας και ο κ. Περδίκης μετά. 

Φ. ΣΑΡΙΚΑΣ: 

 Ναι, κύριε Πρόεδρε, πράγματι έχουν δοθεί δύο αναβολές, είχαμε δείξει κατανόηση, αλλά νομίζω ότι 
μπορούμε να προχωρήσουμε σήμερα στη συζήτηση και στην ψήφιση αυτής της πρότασης νόμου.  Είναι ένα 
σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί χιλιάδες συμπατριώτες μας και, αν υπήρχε θέμα ευρύτερων επιπτώσεων 
στην οικονομία, θα έπρεπε πιστεύω η ίδια η κυβέρνηση να έρθει να ζητήσει να καθυστερήσουμε την ψήφιση 
αυτής της πρότασης νόμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Περδίκης. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι ετέθησαν υπόψη μας κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την ψήφιση της 
συγκεκριμένης πρότασης νόμου και δε μιλώ για τις συνταγματικές επιφυλάξεις, αλλά για επιφυλάξεις που έχουν 
να κάνουν με την πορεία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.  Όμως έχουν περάσει τρεις εβδομάδες και δεν 
έχουμε πάρει ουδεμία ουσιαστική πρόταση, εισήγηση ή μελέτη επί τούτου και νομίζω ότι για μας προκύπτει 
θέμα αξιοπιστίας του ίδιου του κοινοβουλίου, εφόσον αναβάλει ένα θέμα το οποίο θεωρείται ότι το έχει διεξέλθει 
πλήρως η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, το οποίο απασχολεί σοβαρά και αρκετούς πολίτες 
και την αγορά και η Βουλή θα το αναβάλει χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο που να τεκμηριώνεται έστω 
από κάποιες ενδείξεις.  Γι’ αυτό δε θα στηρίξουμε την αίτηση για αναβολή από τους φίλους του Δημοκρατικού 
Συναγερμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Συλλούρης, παρακαλώ. 

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: 

 Εγώ θεωρώ πολύ λογικό το αίτημα που έβαλε κάτω και στη σύσκεψη το ΑΚΕΛ.  Απ’ εκεί και πέρα, 
υπάρχουν δύο σημεία τα οποία πρέπει να συνυπολογιστούν. Το ένα, περί της αξιοπιστίας του κοινοβουλίου, 
νομίζω παραδείγματα, δόξα Σοι ο Θεός, υπάρχουν πολλά!  Και σήμερα θα έχουμε τρανταχτά παραδείγματα 
αναβολών και πάνω σε αναβολές, ακόμα και για εφαρμογές νόμων.  Το δεύτερο σημείο που θέλω να πω είναι 
ότι νομίζω είναι κατανοητό και, ανεξάρτητα αν χρειαζόμαστε πιστοποιήσεις, θα έλεγα είναι κοντά στο νου ότι, 
αν κάμουμε αυτή την ενέργεια σήμερα, η οποία είναι σωστή κατά την άποψή μου, δε χρειαζόμαστε 
πιστοποιήσεις ή επιστολές από οποιονδήποτε, για να δούμε τις επιπτώσεις όσον αφορά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ας μείνουμε στην ουσία όμως. 

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: 

 Επειδή θίγηκε η ουσία των τραπεζών, μένω μέχρι εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Συλλούρη. 

 Ο κ. Βότσης, παρακαλώ. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θα θίξω ένα θέμα που αφορά το αίτημα για αναβολή, αλλά και ένα άλλο θέμα 
διαδικαστικό, στο οποίο θα ήθελα να ακούσω τη θέση και εσάς και των συναδέλφων.  Το πρώτο θέμα, όσον 
αφορά την αναβολή, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε μια αναβολή, λαμβανομένων υπόψη όχι μόνο 
των θεμάτων ουσίας που θέτει ο Δημοκρατικός Συναγερμός… Διερωτώμαι κατά πόσο θα μπορούσαμε να 
εκμεταλλευτούμε κάποια αναβολή, ώστε πολλές από τις αρκετές τροπολογίες που υπάρχουν να μπορέσουν να 
συμπτυχθούν και να έχουμε μια κοινή θέση, επομένως  θα μπορούσαμε, κερδίζοντας κάποιο χρόνο, να έχουμε 
κοινή θέση.   

 Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα, εφόσον ξεκινά πλέον η συζήτηση του θέματος, να θέσω ενώπιόν σας, 
για να τοποθετηθείτε και εσείς, είναι ότι έχετε στείλει μια επιστολή στον πρόεδρο της επιτροπής σε σχέση με 
ενδεχόμενα συμφέροντα που μπορεί να έχουμε όλοι σχετικά με αυτό το θέμα.  Επειδή προσωπικά τυγχάνει να 
ενοικιάζω κατάστημα, αλλά θεωρώ ότι, σκεφτόμενος το θέμα, πλείστοι των συναδέλφων… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Δημήτρη Συλλούρη) 
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 Τέθηκε, Δημήτρη, με επιστολή του Προέδρου, γι’ αυτό το θέτω.  Θα ήθελα να τοποθετηθώ λέγοντας ότι, 
ναι, τυγχάνει να είμαι ενοικιαστής και θα ήθελα να ζητήσω και από τους συναδέλφους οι οποίοι είτε είναι 
ενοικιαστές από την πλευρά του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή εμπορικού καταστήματος ή διαμερίσματος ή οι ίδιοι 
ή η σύζυγός τους… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Κύριοι, να τελειώσω;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ!  

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Ο Πρόεδρος της Βουλής έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της επιτροπής, όταν συζητούσαμε το θέμα, και 
του είπε «κύριοι, πρέπει να δείτε το θέμα των συμφερόντων».  Εντοπίζω με αυτή την επιστολή ότι, αν το 
ανοίξουμε το θέμα -που το ανοίγω σήμερα- πιθανόν η μισή Βουλή να μην μπορεί να ψηφίσει.  Το θέτω, επειδή 
ετέθηκε η επιστολή από τον Πρόεδρο, ώστε να είναι ενώπιον όλων μας.  Αντιλαμβάνεστε και στα θέματα των 
προσφύγων ή των πληγέντων πιθανόν οι μισοί να μην μπορούμε να ψηφίζουμε.  Είναι ένα θέμα που, εφόσον 
τέθηκε με επιστολή του Προέδρου, πρέπει η Βουλή να ξεκαθαρίσει.  Το δηλώνουμε και ψηφίζουμε ή είμαστε 
αποχή, ώστε να ξέρουμε ο καθένας τι θα πούμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Απαντώ αμέσως ότι υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα της σύγκρουσης ή της 
σύμπτωσης συμφερόντων.  Συνεπώς, θα πρέπει να κριθεί η κάθε περίπτωση με τα δικά της χαρακτηριστικά.  
Εάν δηλαδή κάποιος ιδιοκτήτης διαθέτει είκοσι πολυκατοικίες, τότε, ναι, εγείρεται θέμα, αλλά δεν μπορούμε να 
εκτιμήσουμε ως σύμπτωση ή σύγκρουση συμφερόντων αν κάποιος ενοικιάζει ένα κατάστημα ή ένα γραφείο.  
Αυτή είναι μία υπερβολή η οποία σίγουρα δεν περιλαμβάνεται στο κλίμα είτε στο πνεύμα και το γράμμα και της 
επιστολής. 

 Ο κ. Κατσουρίδης. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Ενισχυτικά των όσων δηλώσατε, γιατί θεωρώ ότι τίθεται το θέμα σε σχέση με την ουσία του υπό 
αναβολή ζητήματος.  Καλά, δεν είμαστε όλοι καταναλωτές;  Όταν ψηφίζουμε αύξηση ή μείωση των 
καταναλωτικών φόρων, πρέπει να φεύγουμε;  Και, δεύτερον, το δηλώνεις και μένεις!  Δε λέει ο κανονισμός ότι 
δηλώνεις και αποχωρείς και δε λαμβάνεις μέρος, για να ξέρει ο άλλος αν εγώ, την ώρα που τοποθετήθηκα, 
μπορεί να επηρεάστηκα.  Λοιπόν, η ουσία του διαδικαστικού θέματος είναι πολύ απλή.  Υπάρχει μια άλφα 
εκτίμηση.  Βάσει αυτής της εκτίμησης μπορεί να δημιουργηθούν επιπτώσεις από την απόφαση που θα 
πάρουμε.  Με λύπη μου θα πω ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να αναλάβει την ευθύνη της.  Γι’ αυτό είπαμε πως, 
αν είχε ένδειξη ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα είχε σαφή τοποθέτηση, καλώς.  Από τη στιγμή που 
κωλύεται για οποιουσδήποτε λόγους -δε λέω ότι δε θέλει να πει- δεν έχει νόημα, διαφορετικά θα πηγαίνουμε 
από αναβολή σε αναβολή μέχρι τον επόμενο χρόνο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Κατσουρίδης έχει εγείρει ένα θέμα -για να δούμε αν μπορούμε να οικοδομήσουμε επί του 
συλλογισμού του κ. Κατσουρίδη- ότι ούτως ή άλλως, εάν μέχρι την επόμενη Πέμπτη υπάρχει μια οριστική 
τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης, τότε, αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω αν αντελήφθην σωστά, δε θα 
φέρει ένσταση το ΑΚΕΛ, δεν ξέρω οι υπόλοιποι, στο να υπάρξει η αιτούμενη αναβολή. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά έχω ενημερωθεί ότι η απάντηση του αρμόδιου υπουργού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Δεν έχω τελειώσει όμως. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να σας πω ότι εγώ θα αναλάβω την ευθύνη, ως Πρόεδρος του σώματος, να διευκρινίσω κατά τρόπο 
απόλυτο και τελεσίδικο το ζήτημα της οριστικής τοποθέτησης της κυβέρνησης.  Εάν αυτό είναι ικανοποιητικό, 
τότε πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με ικανοποίηση του αιτήματος αναβολής.   

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, εάν ισχύει η απάντηση που πήρα εγώ, ότι υπό τη μορφή που έχουμε ζητήσει από την 
προηγούμενη Πέμπτη ως ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να δοθεί, απλώς θα εκτεθείτε και εσείς.  Δηλαδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγώ νομίζω ότι δεν είναι σωστό να κάνω αναφορά τώρα… 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Ναι, σωστό, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …εάν έκαμα ή δεν έκαμα σήμερα οποιαδήποτε διά ζώσης επικοινωνία.   

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Προσπαθώ να τα πω περιφραστικά, Πρόεδρε.  Ήταν πολύ απλό αυτό που εζητήθη.  Δεν είναι 
φυσιολογικό να μου γεννάται το ερώτημα “γιατί η αποφυγή”;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Τορναρίτη, και μετά ο κ. Κουλίας. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πει και επαναλαμβάνουμε ότι για θέματα που αφορούν την ίδια την κυπριακή 
οικονομία ζητήσαμε την αναβολή.  Αν ήταν στο χέρι μας, ίσως ζητούσαμε το ποσοστό του 25% που αναφέρεται 
εδώ πέρα στην πρόταση για μείωση των ενοικίων να το κάνουμε και 50% και 60%.  Εδώ πέρα, τούτη την 
κρίσιμη ώρα έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα κανένας από εμάς έτσι σε ένα 
πλεόνασμα προσφορών να προσπαθεί έτσι να δελεάσει, να υφαρπάσει την οποιαδήποτε συνείδηση.  Γι’ αυτό 
σας παρακαλώ να δώσετε το δικαίωμα στην ολομέλεια να κρίνει κατά πόσο το αίτημά μας για αναβολή μπορεί 
να γίνει αποδεκτό,  γιατί και εγώ θα μπορούσα να απαντήσω στον κ. Κατσουρίδη σε αυτά που έχει εγείρει, 
αλλά θέλω να παραμείνω στην εμπιστευτικότητα στην οποία δεσμευτήκαμε όλοι μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Κουλίας και μετά ο κ. Βαρνάβα. 

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο, για να παρακαλέσω τον κ. Κατσουρίδη να δεχτεί την αναβολή για τον εξής 
απλό λόγο:  Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, τούτη η δουλειά που πάμε να κάμουμε είναι μια προέκταση του 
κουρείου της κυβερνήσεως.  Όταν παρεμβαίνουμε σε τέτοια κρίσιμα ζητήματα -και εγώ κατανοώ και τις 
δυσκολίες που έχει ο κόσμος- δεν μπορούμε να τα βλέπουμε μονόπλευρα.  Εάν τούτοι, που είναι κυβέρνηση, 
που είναι οι πεφωτισμένοι, έτσι αποφάσισε ο κυπριακός λαός, ζητούν μια βδομάδα, για να φέρουν καμιά λύση 
της προκοπής, για να την υποστηρίξουμε όλοι… Διότι, φαντάζομαι, μπορεί να έρθουν να πουν να μειώσουν και 
τα επιτόκια, διότι δεν μπορείς να πεις του άλλου που έκτισε και πληρώνει δόση «μειώνω σου το ενοίκιο».  Τη 
δόση του ποιος θα την πληρώνει;  Θα την πληρώνει ο κ. Τορναρίτης;  Δηλαδή τούτη η δουλειά που πάμε να 
κάμουμε είναι πολλά πολλά κρίσιμη, επηρεάζει πολύ κόσμο, άλλους θετικά, άλλους αρνητικά.  Πρέπει να 
σκεφτούμε πολύ καλά, να μη συνεχίσουμε το κουρείο, να το έχουμε ανοικτό και να ψαλιδίζουμε κόσμο.  Άρα, 
δώστε τους μια βδομάδα αναβολή και ο Θεός βοηθός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Κατσουρίδης και μετά ο κ. Βαρνάβα. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, έχω μια άλλη εισήγηση, για να ξεκαθαρίσουν οι διαθέσεις και οι προθέσεις.  Να μην 
αποφασίσουμε τώρα, να μείνει τελευταίο στην ημερήσια διάταξη και εν τω μεταξύ όποιος θεωρεί ότι μπορεί, ας 
πούμε από την απέναντι πλευρά, να επικοινωνήσει με την κυβέρνηση να έχουμε απάντηση.  

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ!  Παρακαλώ!   

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Θέλουμε να τηρηθεί η διαδικασία και να προχωρήσετε σε ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ο κ. Βαρνάβα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δε θα μπω στην ουσία του θέματος, αλλά, εάν οι του Δημοκρατικού Συναγερμού 
συνάδελφοι ζητούν την αναβολή της μιας βδομάδας εξαιτίας των λόγων που υπονοεί με την τοποθέτησή του ο 
κ. Τορναρίτης, τότε υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να ζητείται αναβολή για τρεις μήνες!  Τούτο είναι 
ξεκάθαρο. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Εάν υπάρχει πρόταση, να το βάλουμε! 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Άρα, από τη στιγμή την οποία ζητείται μόνο μίας εβδομάδας, που αυτή η εβδομάδα δε θα επιλύσει το 
πρόβλημα, για εμάς έχει ήδη τοποθετηθεί εκ μέρους της κομματικής μας ομάδας ο συνάδελφος ο κ. Φειδίας 
Σαρίκας.  Όμως, εάν και εφόσον γίνεται αποδεκτή από το ΑΚΕΛ η δική σας εισήγηση, είμαστε έτοιμοι να 
δεχτούμε αυτό το οποίο έχετε εσείς εισηγηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι η γεφυρωτική πρόταση που κατέθεσα δε γίνεται αποδεκτή, συνεπώς θα 
προχωρήσουμε… 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να καταλάβω σε μια βδομάδα τι απάντηση θα πάρουμε.  Εδώ είναι η ουσία.  
Δηλαδή θα πάρουμε απάντηση επί της ουσίας ή επί της διαδικασίας;  Εγώ έκαμα μια πρόταση προηγουμένως.  
Από την απάντηση των συναδέλφων, ότι δεν μπορούν να μεσολαβήσουν προς την πλευρά της κυβέρνησης     
-αποδεκτό, χαίρομαι που η σχέση δεν είναι αυτή που νομίζει ο κόσμος- φαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος κατά τη 
γνώμη μου και δε θέλω να περιπαίζω τον εαυτό μου, διότι την άλλη βδομάδα το ίδιο πράγμα θα μας πουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα διασφαλίσω απλώς την αυτοπρόσωπο παρουσία της κυβέρνησης ενώπιον της σύσκεψης των 
αρχηγών των κομμάτων, για να αναπτύξει είτε προφορικώς είτε και γραπτώς την οριστική θέση της.   

 Ο τελευταίος ομιλητής, ο κ. Τορναρίτης. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εμείς αποδεχόμαστε τη δική σας πρόταση και σας εμπιστευόμαστε απόλυτα να 
μεσολαβήσετε αυτή τη βδομάδα της αναβολής, για να παραστεί εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αν είναι δυνατό, 
ο Υπουργός Οικονομικών, για να ενημερώσει ξανά και, αν είναι δυνατό, να καταθέσει και γραπτώς τις απόψεις 
του για τη σοβαρότητα του θέματος, που είμαι σίγουρος ότι οι πλείστοι τη γνωρίζουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Κατσουρίδης. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, παρ’ όλο που είμαι βέβαιος ότι δε θα γίνει αυτό που λέει ο συνάδελφος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό που λέω εγώ! 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Όχι, εσείς θα κάμετε εκείνο που λέτε.  Είμαι βέβαιος όμως ότι δε θα υπάρξει αυτή η συμπεριφορά από 
πλευράς κυβέρνησης.  Εντούτοις, και έχοντας και διαφορετικές απόψεις εντός της ομάδας, εγώ αναλαμβάνω 
την ευθύνη να πάμε μια βδομάδα παρακάτω.  Θέλω να πω όμως ότι την άλλη βδομάδα θα είναι πολύ σκληρή 
η τοποθέτηση, αν υπάρξει άρνηση προσέλευσης στη Βουλή.  Και αναμένω και από το Δημοκρατικό Κόμμα και 
δε λέω για τους συναδέλφους εδώ… 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Αθηνά Κυριακίδου) 

 Να πω το γιατί, κυρία Κυριακίδου.  Μα, μόλις ακούσετε ΔΗΚΟ, πετάσσεστε ίσια πάνω! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 
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Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Λοιπόν, οι συνάδελφοι είπαν ότι έχουν πρόβλημα να επικοινωνούν με την κυβέρνηση.  Θεωρώντας ότι 
έχετε καλύτερη επικοινωνία, αναμένω και μια τοποθέτηση από πλευράς ΔΗΚΟ. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ!   

 Αναβάλλεται για μια βδομάδα.   

 Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 3 θέμα, που είναι επίσης εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί 
Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2013 Νόμος του 2013».  Έχει κυκλοφορήσει και 
συμπληρωματική έκθεση, η οποία επίσης θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Οι σχετικές εκθέσεις) 

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού 
του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες:  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος 

 Άγγελος Βότσης Ανδρέας Μιχαηλίδης 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Γιάννος Λαμάρης 

 Μάριος Μαυρίδης Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Πρόδρομος Προδρόμου Κώστας Κώστα 

 Σταύρος Ευαγόρου  

 Πάμπος Παπαγεωργίου  

 Νίκος Νικολαΐδης  

 Γιώργος Περδίκης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησαν από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες τους, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουνίου και 10 Ιουνίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρία των επιτροπών παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 
€25.474.338 και συνολικά έσοδα ύψους €20.476.020.  

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ειδικού ταμείου θα προέλθουν κυρίως από 
εισπράξεις του τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ύψους €20.475.000, ενώ επιπρόσθετα το ταμείο 
αναμένεται να έχει έσοδα ύψους €1.020, ποσό που αντιπροσωπεύει τους τόκους από την επένδυση του 
πλεονάσματος του ειδικού ταμείου σε εμπορικές τράπεζες. 

 Οι κυριότερες δαπάνες του ειδικού ταμείου για το έτος 2012 κατανέμονται ως ακολούθως: 

1.  Επιχορηγήσεις μέσω σχεδίων για προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (αιολική, φωτοβολταϊκά, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιομάζα κ.ά.) (€24.559.318). 

2.  Συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις (€30.000). 

3.  Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€20.010). 

4.  Λειτουργικές δαπάνες (€15.010).  

5.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες (€801.000). 

 Αναλύοντας τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, 
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Βιομηχανίας και Τουρισμού επισήμαναν στα μέλη των δύο επιτροπών ότι από την ψήφισή του εξαρτάται η 
αποτελεσματική προώθηση διαδικασίας έγκρισης των αιτήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.  

 Στο στάδιο της συζήτησης του εν λόγω προϋπολογισμού τα μέλη των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών 
απασχόλησαν τα πιο κάτω θέματα: 

1. Οι αιτήσεις για επιδοτήσεις οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, οι οποίες αξιολογήθηκαν, αλλά των 
οποίων η έγκριση θα γίνει μετά την έγκριση του προϋπολογισμού και για τα οποία προβλέπεται ταρίφα 
0,28 σεντ/kWh. 

2. Οι αιτήσεις για επιδοτήσεις μικρών εμπορικών φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 20 kW, οι 
οποίες αξιολογήθηκαν, αλλά των οποίων η έγκριση θα γίνει μετά την έγκριση του προϋπολογισμού και 
για τα οποία προβλέπεται ταρίφα 0,25 σεντ/kWh. 

3. Οι αιτήσεις για επιδοτήσεις εμπορικών φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος από 21 μέχρι 150 kW, οι 
οποίες επίσης αξιολογήθηκαν, αλλά των οποίων η έγκριση θα γίνει μετά την έγκριση του 
προϋπολογισμού. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού βουλευτές μέλη των επιτροπών 
επισήμαναν ότι οι ταρίφες αναφορικά με τις πιο πάνω κατηγορίες για τις οποίες εκκρεμεί ακόμα η τελική 
έγκριση είναι πολύ υψηλές και πρέπει να διαφοροποιηθούν προς τα κάτω, αφού τα δεδομένα έχουν αλλάξει, με 
αποτέλεσμα αποδεδειγμένα το κόστος αγοράς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών να έχει μειωθεί. 

 Επιπροσθέτως, επισήμαναν την ανάγκη προώθησης των διαδικασιών εφαρμογής επί καθολικής βάσης 
του μέτρου “Net metering”, όπως ακριβώς ισχύει σε άλλες χώρες, όπου η εν λόγω μέθοδος συμψηφισμού 
μετρήσεων από συστήματα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εφαρμόζεται με επιτυχία  επ’ ωφελεία 
των καταναλωτών.  

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, απαντώντας στα πιο πάνω, 
δήλωσαν ότι ενδεχόμενη διαφοροποίηση των ταριφών ενδέχεται να δημιουργήσει νομικές περιπλοκές, αφού 
κατά το 2012, έτος προκήρυξης των πιο πάνω σχεδίων, το προβλεπόμενο ύψος ήταν καθορισμένο σε πιο 
υψηλά επίπεδα.  Συναφώς, δήλωσαν ότι ο αριθμός των αιτητών που δεν έχουν ακόμα λάβει την τελική έγκριση 
συνιστά το υπόλοιπο ενός μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, αξιολογηθεί και εγκριθεί 
εντός του 2012 στη βάση των πιο υψηλών τιμών.   

 Οι ίδιοι αρμόδιοι επισήμαναν ειδικότερα ότι μείωση του ύψους των ταριφών των εν λόγω κατηγοριών 
ενδέχεται να δημιουργήσει δυσμενή διάκριση σε σχέση με τους αιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν ήδη 
αξιολογηθεί, αλλά των οποίων εκκρεμεί η τελική έγκριση, η οποία αναμένεται να δοθεί αμέσως μετά την ψήφιση 
του υπό συζήτηση προϋπολογισμού. Συναφώς, σημείωσαν ότι για το εν λόγω ζήτημα αναμένεται γνωμάτευση 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

 Αναφορικά με το τεθέν ζήτημα της ανάγκης καθολικής εφαρμογής του μέτρου “Net metering”, οι ίδιοι 
δήλωσαν ότι το εν λόγω μέτρο θα εφαρμοστεί, σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου (ΡΑΕΚ), σε δύο χιλιάδες κατοικίες ευάλωτων ομάδων καταναλωτών με χορηγία ύψους περίπου 
πενήντα τοις εκατόν (50%) του συνολικού κόστους, καθώς και σε άλλες τρεις χιλιάδες κατοικίες χωρίς 
επιδότηση.  Όπως σχετικά ανέφεραν, η ΡΑΕΚ έκρινε ότι το μέτρο αυτό πρέπει να εφαρμοστεί αρχικά σε μικρή 
κλίμακα, ώστε να διαφανεί κατά πόσο το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι δυνατό να επηρεαστεί. 

 Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατέθεσε στη Βουλή αντίγραφα 
των τριών σχεδίων παροχής χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕΚ, για σκοπούς ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης 
της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους και αφού διεξήλθαν τις 
επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, τάσσονται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης του υπό 
αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και 
Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2013. 

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού 
του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2013 Νόμος του 2013» 

Παρόντες:  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και 
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Προϋπολογισμού Βιομηχανίας 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος 

 Άγγελος Βότσης Ζαχαρίας Ζαχαρίου 

 Μάριος Μαυρίδης Ανδρέας Μιχαηλίδης 

 Σταύρος Ευαγόρου  Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Πάμπος Παπαγεωργίου Κώστας Κώστα 

 Γιώργος Περδίκης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εμπορίου και Βιομηχανίας επανεξέτασαν το πιο πάνω νομοσχέδιο σε κοινή συνεδρία τους, που 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2013.   

Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Ρυθμιστικής 
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου (δήμος Στροβόλου), της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου 
και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ).   

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για 
Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για 
το έτος 2013, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €25.474.338 και συνολικά έσοδα ύψους 
€20.476.020. 

 Όπως είναι γνωστό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υπέβαλαν κοινή έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, 
ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2013, η οποία όμως, σε συνεδρία της, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, αποδέχθηκε 
αίτημα για αναβολή της συζήτησης και παραπομπή του νομοσχεδίου στις πιο πάνω επιτροπές για σκοπούς 
περαιτέρω εξέτασής του. 

 Η ανάγκη επανεξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου προέκυψε ύστερα από σχετική επιστολή προς 
τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον ΠΑΣΥΞΕ και από το δήμαρχο Στροβόλου, στην οποία 
μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι στον υπό έγκριση προϋπολογισμό δεν περιλήφθηκαν οι ανάλογες ρυθμίσεις 
για την επιχορήγηση/επιδότηση σχεδίων για τις τοπικές αρχές.   

 Στο στάδιο της επανεξέτασης του όλου θέματος τις επιτροπές απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω 
ζητήματα: 

1. Η ένταξη στον υπό εξέταση προϋπολογισμό νέων κατηγοριών για την εποχορήγηση/επιδότηση έργων 
και εγκαταστάσεων των τοπικών αρχών ή εναλλακτικά η ρητή αναφορά στις υφιστάμενες κατηγορίες 
επιδοτήσεων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον υπό εξέταση προϋπολογισμό, των τοπικών αρχών, 
εισήγηση η οποία τέθηκε από την εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου.   

2. Η συνέχιση της χορηγίας μέσω του ίδιου προϋπολογισμού σχεδίων για την ανακύκλωση του νερού των 
πισινών και την άντληση νερού από πηγάδια με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, εισήγηση η 
οποία τέθηκε από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΥΞΕ.  

 Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου δήλωσε ότι οι θέσεις της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου ταυτίζονται με αυτές της Ένωσης Δήμων Κύπρου και είναι αυτές που περιλαμβάνονται 
στο κατατεθέν από την Ένωση Δήμων Κύπρου υπόμνημα.  

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι εκπρόσωποι τόσο του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού 
όσο και της ΡΑΕΚ τόνισαν ότι στο παρόν στάδιο, παρά την ανάγκη εξέτασης των υποβληθέντων αιτημάτων 
σύμφωνα με τις πιο πάνω εισηγήσεις, επείγει η έγκριση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει 
κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των χορηγιών, ώστε να δοθεί 
ώθηση στον τομέα της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, δήλωσαν ότι θα 
μελετήσουν τις προτεινόμενες εισηγήσεις και θα καταθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς με σχετική επιστολή, η 
οποία θα κοινοποιηθεί και στις δύο επιτροπές. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, 
τάσσονται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του 
προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2013 όπως αυτός κατατέθηκε από την εκτελεστική 
εξουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Περδίκης. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να χαιρετίσω την αποδοχή από την παρούσα κυβέρνηση μίας πρότασης 
που από εκείνο το βήμα είχα καταθέσει από το 2005, που αφορά την ενεργειακή πενία και τη στήριξη από την 
κυβέρνηση της τοποθέτησης ηλιακών στεγών σε φτωχές και άπορες οικογένειες.  Όμως τα χρόνια έχουν 
περάσει και θέλω να καταγραφεί μία επιφύλαξη, καθώς έχει έρθει η οικονομική κρίση, το ότι δεν έχει κατατεθεί 
ενώπιον της επιτροπής μας, της επιτροπής Εμπορίου -είδες που λέω “μας”, κύριε πρόεδρε- το διάταγμα του 
υπουργού που καθορίζει τα κριτήρια για το ποιοι θα είναι οι επωφελούμενοι από την επιδότηση του 50% 
περίπου για τη net metering.   

 Διατυπώνω την επιφύλαξη ότι, αν περιοριστεί στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος -ό,τι κι αν σημαίνει 
αυτό και δε θέλω να προχωρήσω παρακάτω, να επεκταθώ τι σημαίνει “λήπτης δημόσιου βοηθήματος” τη 
σήμερον ημέρα- ενδεχομένως να μη γίνουν οι πραγματικοί αποδέκτες αυτοί που θέλουμε όλοι μας να είναι 
αποδέκτες αυτού του σχεδίου που θα βοηθήσει να τοποθετηθούν δύο χιλιάδες φωτοβολταϊκές στέγες μέσα στο 
2013.  Θέλω να ζητήσουμε από τον υπουργό -να ψηφίσουμε σήμερα- να καταθέσει αυτό το διάταγμα, για να 
ξέρουμε ποιοι θα είναι οι αποδέκτες αυτού του στοχευμένου προγράμματος.  Εγώ τονίζω ότι πρέπει να είναι 
οπωσδήποτε πολύ προσεκτική η στόχευση αυτού του προγράμματος, να αφορά τους πολύτεκνους, τις 
μονογονεϊκές οικογένειες και αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, γιατί με το “λήπτες δημόσιου βοηθήματος” 
νομίζω ότι δημιουργούνται πολλές επιφυλάξεις και ερωτήματα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου, παρακαλώ. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Εύστοχες οι επισημάνσεις του αγαπητού συνάδελφου του Γιώργου του Περδίκη, που η παρουσία και το 
έργο του και η συμβολή του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας είναι σημαντική, 
ιδιαίτερα για τα ζητήματα της πράσινης ενέργειας.  Πάντως, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εμπορίου και Βιομηχανίας δεσμεύεται να αναλάβει… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ!   

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Εγώ παραδειγματίζομαι από το προεδρείο της Βουλής, που θεώρησε και ιερή δέσμευση άλλα ζητήματα, 
τα οποία αυτή η Βουλή θα τα τιμήσει και θα τα τηρήσει! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ! 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Άρα, είναι εύστοχο και εμείς πραγματικά δεσμευόμεθα ότι θα αναλάβουμε πρωτοβουλία και δι’ 
επιστολής να κατατεθεί άμεσα το σχέδιο.  Και πρέπει εδώ να πω το εξής:   Ο τρόπος διαχείρισης του ταμείου 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι σήμερα, χωρίς να επιρρίπτω ευθύνη σε κυβέρνηση, διότι καμιά φορά 
είναι ο τρόπος με τον οποίο τα λειτουργούν και τα διαχειρίζονται οι διάφοροι επιτετραμμένοι ή εντολοδόχοι των 
υπουργείων, οι οποίοι πολλές φορές κάνουν ό,τι θέλουν…  Ιδιαίτερα το θέμα του ταμείου ανανεώσιμων πηγών 
ενεργείας, εξαιτίας χαριστικών υψηλών ταριφών που δόθηκαν στο παρελθόν, δεν έτυχε και της καλύτερης 
χρηστής, αξιόπιστης διαχειρίσεως, με την έννοια του ότι τα σημερινά δεδομένα ανατρέπουν το τι πραγματικά 
συμφωνήθηκε στο παρελθόν.  Είναι πρόκληση μέσα από τον προϋπολογισμό του ταμείου που ψηφίζουμε αυτή 
τη στιγμή -και πρέπει ο υπουργός να αναλάβει να το διαχειριστεί σωστά για ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών 
και των επενδυτών- την ίδια στιγμή κάποιος να κάνει φωτοβολταϊκό πάρκο με 25 σεντ την κιλοβατώρα 
εισόδημα, το οποίο έχει μια απόδοση μπορεί και 70% με τα λεφτά του ταμείου, και την ίδια στιγμή να αλλάσσει 
η ταρίφα αυτή και να γίνεται 13,8.   Αυτό εδώ είναι σκανδαλώδες!   Μπορεί να υπήρξαν δεσμεύσεις, οι 
οποιεσδήποτε, αλλά τα δεδομένα άλλαξαν σήμερα. 

 Θα συμφωνήσω και με το φίλο το Γιώργο ότι το net metering, που ουσιαστικά ο καθένας θα μπορεί να 
τοποθετεί στο σπίτι του ή στην επιχείρησή του φωτοβολταϊκό, για να μπορεί να συμψηφίζει την ενέργεια που 
παράγεται με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, είναι επαναστατικό και πρέπει να απελευθερωθούν οι 
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διαδικασίες και τα πάντα και να γίνει για όλους τους πολίτες.  Είναι ο μόνος τρόπος κοντολογίς να 
αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχια, να αντιμετωπίσουμε τους απλήρωτους λογαριασμούς, εξαιτίας 
αδυναμίας λόγω απώλειας επαγγέλματος ή και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, και οφείλουμε να 
επικεντρωθούμε.  Υπάρχει πεδίον δόξης λαμπρόν και η Βουλή οφείλει εδώ να επικεντρωθεί και να βρει λύσεις. 

 Με αυτό τον τρόπο παρά ταύτα ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του ταμείου, γιατί παρήλθε ο χρόνος.  
Ήδη είμαστε στο μέσο της χρονιάς και δεν απελευθερώθηκαν λεφτά από το ταμείο, αλλά θα είμαστε αυστηροί 
κριτές στον τρόπο διαχείρισης αυτού του ταμείου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Βότσης. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θα υποστηρίξουμε σίγουρα αυτό τον προϋπολογισμό.  Απλώς,  χάριν της ιστορίας, να 
πούμε ότι, επειδή προηγουμένως έγινε έτσι ένα λογοπαίγνιο στα όσα είπε ο πρόεδρος της επιτροπής, ο 
πρόεδρος της επιτροπής και η επιτροπή έχει αρκετούς μήνες, θα έλεγα και χρόνια, που ξεκίνησαν μία πίεση, 
για να γίνει πράξη το λεγόμενο “net metering”.  Έτσι, απλώς, για να γνωρίζουν όσοι δεν έχουν την τύχη να είναι 
σε αυτή την επιτροπή, δύο πιλοτικές χρήσεις αυτού του μέτρου έδωσαν λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος €3 
και €16 στην περιοχή της Αμμοχώστου, αν δεν κάνω λάθος, από €150, €200 κ.λπ. τη διμηνία!  Είναι ένα μέτρο 
το οποίο σήμερα…  Διότι υπάρχει το ερώτημα «καλά, τωρά εθθυμηθήκετε;» Ναι! Οι τιμές των φωτοβολταϊκών 
σήμερα είναι τέτοιες που μας επιτρέπουν όλους να μιλούμε για τέτοιου είδους χρήση.  Όταν ξεκίνησε το θέμα 
των φωτοβολταϊκών, η επιχορήγηση ήταν 34 σεντ.  Σήμερα οι προσφορές που έχουν δοθεί για τα μεγάλα 
πάρκα είναι 8 σεντ.  Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει απάντηση.  Και εγώ λέω ότι σωστά δεν προχώρησαν τότε με 
ρυθμούς ιλιγγιώδεις τα φωτοβολταϊκά, γιατί θα είχαμε δεσμευτεί με συμβόλαια των 34 σεντ.  Σήμερα υπάρχουν 
χαμηλότερα συμβόλαια, όμως έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και βάζει πλέον ειδικό φόρο στα κινέζικα, ας 
πούμε, φωτοβολταϊκά, για να ανεβάσει τις τιμές, κάτι το οποίο πρέπει σήμερα να προβλέψουμε για τις 
επόμενες χρονιές. 

 Λέω λοιπόν ότι είναι θετικό το ότι έχουμε μπροστά μας τον προϋπολογισμό, είναι θετικό το ότι δύο 
χιλιάδες φτωχές οικογένειες θα μπορούν, Γιώργο, να το εκμεταλλευτούν τούτο το μέτρο.  Τώρα, για το πώς θα 
γίνει η κατανομή έχουμε ζητήσει ως επιτροπή να δούμε τα κριτήρια που θα επιλεγούν αυτές οι δύο χιλιάδες 
οικογένειες.  Είναι μια καλή αρχή, απλώς να γνωρίζουμε όλοι ότι σήμερα ξεκίνησε να αλλάζει το ενεργειακό 
ισοζύγιο.  Λάβετέ το αυτό υπόψη.  Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει όμως για παραδοσιακούς ενεργειακούς παίκτες 
το ότι θα αρχίσουν να χάνουν μεγάλο μέρος των εισοδημάτων και της δραστηριότητάς τους με ό,τι αυτό 
σημαίνει.   

 Μένω μέχρι εδώ και τα υπόλοιπα στη συζήτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Βαρνάβα.  Ο κ. Ζαχαρίου μετά. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, και εμείς ως ΕΔΕΚ με τη σειρά μας θα χαιρετίσουμε την ψήφιση του προϋπολογισμού 
του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της 
Εξοικονόμησης Ενέργειας.  Να πω ότι ήταν πάντοτε θέση μας η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και μάλιστα όσον αφορά το net metering ήταν μία πρόταση την οποία στηρίξαμε και στην επιτροπή, αλλά και 
δημοσίως ένθερμα.  Επίσης, να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι είμαστε εκ των πολιτικών δυνάμεων -και ευελπιστώ να 
είναι και άποψη των υπολοίπων- που πιστεύουν ότι, αν αυτό το μέτρο, το οποίο θα εφαρμοστεί στις δύο 
χιλιάδες ευάλωτων οικογενειών, αν και εφόσον αυτό το μέτρο είναι πετυχημένο, τότε θα πρέπει να δοθεί το 
δικαίωμα σε όλα τα νοικοκυριά του τόπου μας, αν υπάρχει δυνατότητα, να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο. 

 Επίσης, κύριε Πρόεδρε, εμείς συνδυάζουμε πλέον την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, την περίοδο την οποία η ανεργία κάθε μέρα 
που περνά αυξάνεται, με το ότι, εκτός του γεγονότος ότι θα δώσουμε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια στα ευάλωτα 
νοικοκυριά του τόπου μας, θα δώσουμε και την ευκαιρία της πράσινης εργασίας, όπως εμείς τη 
χαρακτηρίζουμε.  Θα δοθεί η ευκαιρία για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για δημιουργία νέων τομέων, που 
με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσουμε εις διπλούν:  και για τη φθηνή ενέργεια, αλλά και για μείωση, όσο μπορεί να 
θεωρηθεί μείωση, της ανεργίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Ζαχαρίου, παρακαλώ, και μετά ο κ. Συλλούρης. 

Ζ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι με το σημερινό 
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προϋπολογισμό για τις ΑΠΕ διοχετεύουμε στην αγορά €25 εκατομ. τα οποία θα δημιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας, εκτός του γεγονότος ότι βοηθούμε την πράσινη ανάπτυξη.  Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, τα 
€25 εκατομ. αποτελούν μια σημαντική ένεση όσον αφορά τον τομέα της εργασίας και της ανάπτυξης.  Είναι ένα 
γεγονός που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο και, επειδή εμείς έχουμε επαφή με την κυβέρνηση, παρ’ όλο 
ότι ο κ. Κατσουρίδης λέει διαφορετικά, είναι πρόθεση και της κυβέρνησης όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία 
μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, να επιταχυνθούν, ώστε, σε αυτές τις κρίσιμες 
στιγμές που περνούμε, να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στον κάθε εργαζόμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Συλλούρης. 

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, έχω ακούσει όλες τις παρεμβάσεις.  Εγώ θεωρώ ότι κινούμαστε πάρα πολύ αργά.  Δεν 
υπάρχει καμία δικαιολογία.  Μέχρι πρόσφατα η προσέγγιση ήταν να προσαρμοστούμε με τα ποσοστά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τώρα υπάρχουν άλλες ανάγκες.  Υπάρχει η ανάγκη να έχουμε ενέργεια με 
διαφορετικούς τρόπους, διότι πάρα πολλών βιομηχανιών, όσων μας έμειναν, και των γεωργών ιδιαίτερα, 
πέραν των επιτοκίων το άλλο μεγάλο τους πρόβλημα είναι το κόστος της ενέργειας.  Γι’ αυτό θα έκαμνα μία 
έκκληση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας να μην εφησυχάσει, γιατί κάναμε κάποια 
πειράματα και θα κάνουν άλλες δυο χιλιάδες πειράματα.  Πρέπει άμεσα, πριν πάμε στο καλοκαίρι, να υπάρξει 
ένας νέος σχεδιασμός για την ενεργειακή μας πολιτική και ειδικά για τη χρήση της αμφίδρομης μήτρας, αλλά και 
άλλα που πρέπει να δώσουμε.   

 Καταλαβαίνω το σημείο που είπε ο κ. Βότσης για το θέμα του κόστους και των δεσμεύσεων -το έχουμε 
κάνει ίσως και σκόπιμα και είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και πρέπει να το δούμε κάποια ώρα με τις αφαλατώσεις- 
αλλά ο λόγος δεν είναι ότι δεν υπήρχαν φόρμουλες που κάναμε το σκάνδαλο με τις αφαλατώσεις, θεωρώ ότι 
είχαμε την πρόθεση να κάνουμε αυτές τις συμφωνίες.  Μπορεί η συμφωνία που γίνεται να μην είναι σταθερή, 
αλλά να εξαρτάται από κάποιες παραμέτρους τις οποίες να καθορίσουμε.  Κανένας δεν είπε ότι θα 
συμφωνήσουμε να αγοράζουμε το ρεύμα 20, 30 σεντ εσαεί!  Θα μπορείς να το ταυτίσεις, να το συσχετίσεις με 
κάποιες παραμέτρους που να αλλοιώνονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ποιος ζητά το λόγο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο κ. Αδάμου. 

Α. ΑΔΑΜΟΥ: 

 Μπορώ να μιλήσω, κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ. 

 Ορίστε, κύριε Αδάμου. 

Α. ΑΔΑΜΟΥ: 

 Εγώ δε θα κάνω τις ίδιες αναφορές με τους συναδέλφους.  Εγώ έχω καθήκον όμως ως πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος να μιλήσω και για την άλλη πτυχή όλου αυτού που συζητούμε για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, και να πω αυτό που είπε ο πρόεδρος 
της επιτροπής Εμπορίου -μπορεί να μην το είπε και επίσημα- ότι, εφόσον δουλέψει αυτό το μέτρο, πρέπει να 
επεκταθεί για όλους τους πολίτες, εκείνους που μπορούν. 

 Όσον αφορά το θέμα που έθεσε ο κ. Βότσης για τις τιμές των κινέζικων φωτοβολταϊκών, αυτό μπαίνει 
μέσα στο πλαίσιο του πολέμου που γίνεται μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι και ένα 
μείζον θέμα, θα το δείτε, στις επόμενες συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα γίνουν. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ειδικό Ταμείο, ποσού ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων, τετρακοσίων 
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και τριακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ, για τη χρήση του έτους που λήγει την 31

η
 

Δεκεμβρίου 2013.  Άρθρο 3. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 4. 

 Χρησιμοποίηση περισσεύματος για κάλυψη ελλείμματος.  Άρθρο 5. 

 Υπεύθυνοι λειτουργοί.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως τα άρθρα 1 μέχρι 6 εγκριθούν; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 μέχρι 6 εγκρίνονται.   

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και 
Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2013 Νόμος 
του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 8 θέμα είναι «Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και 
Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2013» 

Παρόντες: 

 Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

 Στέλλα Κυριακίδου  Αθηνά Κυριακίδου 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Αδάμος Αδάμου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 30 Μαΐου και στις 13 Ιουνίου 2013.  Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, 
συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. 

 Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 64 του περί Γενικού 
Συστήματος Υγείας Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών που να ρυθμίζουν τα ζητήματα που αφορούν την 
πρόσληψη, προαγωγή και υπηρεσία των υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. 

 Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

1. Καθορίζονται οι κατηγορίες θέσεων του οργανισμού, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες πλήρωσης των κενών 
θέσεων, καθώς και οι γενικές προϋποθέσεις διορισμού σε αυτές. 
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2. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις του οργανισμού 
και τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού του, καθώς και τις μεταθέσεις, παραιτήσεις και 
αφυπηρετήσεις των υπαλλήλων. 

3. Καθορίζονται η μισθοδοσία, τα ωφελήματα και τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του 
οργανισμού. 

4. Προβλέπονται τα θεμελιώδη καθήκοντα των υπαλλήλων του οργανισμού. 

5. Καθορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα και προβλέπεται ο καθορισμός των πειθαρχικών ποινών και 
διαδικασιών αναφορικά με τα εν λόγω παραπτώματα με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται από 
το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού. 

6. Εισάγεται μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία οτιδήποτε δεν προβλέπεται στους υπό αναφορά 
κανονισμούς θα διέπεται μέχρι την ειδική ρύθμισή του, κατά το δυνατό και κατ’ αναλογία, από τις 
νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου 
Υγείας, η νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την πρόσληψη, προαγωγή και υπηρεσία του 
προσωπικού του οργανισμού κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καλυφθεί το σχετικό με τα εν λόγω θέματα νομοθετικό 
κενό. Στο παρόν στάδιο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι κανονισμοί. 

  Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ εισηγήθηκε στην επιτροπή την 
τροποποίηση της πρόνοιας των υπό αναφορά κανονισμών που προβλέπει ότι ο τρόπος, η διαδικασία 
ετοιμασίας, ο τύπος των εντύπων και η υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του οργανισμού 
θα ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, έτσι ώστε η σχετική απόφαση να 
λαμβάνεται στη βάση κανόνων αξιολόγησης που θα συμφωνούνται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
υπαλλήλων του υπό αναφορά οργανισμού. 

 Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, πέρα από την πιο πάνω αναφερόμενη 
εισήγηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, την επιτροπή απασχόλησε, ανάμεσα σε άλλα, η 
πρόνοια των κανονισμών που προβλέπει ότι η οργανωτική δομή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 
καθορίζεται ή τροποποιείται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, έπειτα από σχετική εισήγηση του 
γενικού διευθυντή του οργανισμού. Συγκεκριμένα, την επιτροπή προβλημάτισε ότι το υπό αναφορά συμβούλιο, 
σύμφωνα με την εν λόγω πρόνοια, δε θα μπορεί να καθορίζει ή να τροποποιεί την οργανωτική δομή του 
οργανισμού, χωρίς να έχει ενώπιόν του σχετική εισήγηση του γενικού διευθυντή του. 

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διατύπωσε γραπτώς με 
επιστολή προς την επιτροπή τη νομική άποψή της τόσο επί της πιο πάνω εισήγησης της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ όσο και επί του προβληματισμού που εξέφρασε η επιτροπή σε σχέση με την 
πρόνοια που προβλέπει τον τρόπο που καθορίζεται η οργανωτική δομή του οργανισμού.  

 Ειδικότερα, όπως διατυπώνεται στην εν λόγω επιστολή, αναφορικά με την εισήγηση της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, δεν μπορεί το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού να υποχρεώνεται να 
διαβουλεύεται με τις συντεχνίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ως διοικητικού οργάνου του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, τα οποία επιπρόσθετα είναι καθαρά τεχνικής φύσεως ζητήματα. Συναφώς, η 
προτεινόμενη εισήγηση δεν κρίνεται σκόπιμο να υιοθετηθεί, δεδομένου ότι αυτή δεν αφορά την ουσία, αλλά 
μόνο τη μορφή των εντύπων αξιολόγησης. 

 Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος εξέθεσε γραπτώς τους λόγους για τους οποίους κρίνει σκόπιμο να 
απαλειφθεί από τους προτεινόμενους κανονισμούς η πρόνοια για την οποία εξέφρασε τον προβληματισμό της 
η επιτροπή, η οποία προβλέπει ότι η εισήγηση του γενικού διευθυντή προς το διοικητικό συμβούλιο του 
οργανισμού για καθορισμό ή τροποποίηση της οργανωτικής δομής αποτελεί προαπαιτούμενο, προκειμένου 
αυτή να καθοριστεί ή να τροποποιηθεί. Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, σύμφωνα με την ίδια 
εκπρόσωπο, έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον καθορισμό της οργανωτικής δομής με βάση το σχέδιο 
υπηρεσίας της θέσης του, γι’ αυτό και η υπό αναφορά πρόνοια κρίνεται ότι είναι αχρείαστη και δημιουργεί 
σύγχυση.  

 Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις των κανονισμών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με τη σύμφωνη 
γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, αποφάσισε ομόφωνα να απαλείψει από το κείμενο των 
κανονισμών την πρόνοια που προβλέπει ότι η οργανωτική δομή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 
καθορίζεται ή τροποποιείται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, έπειτα από σχετική εισήγηση το 
γενικού διευθυντή του οργανισμού. Παράλληλα, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομική άποψη 
που κατέθεσε η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και το γεγονός ότι 
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διαβούλευση με τις συντεχνίες γίνεται για ποικίλα θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται με νομοθετικές διατάξεις, δεν έκρινε σκόπιμο να υιοθετήσει την πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση 
που υποβλήθηκε σε αυτήν από τη συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με τις 
προαναφερθείσες θέσεις της, καθώς και από νομοτεχνικής άποψης, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την 
έγκρισή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Υπάρχει οιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 9 θέμα είναι «Ο περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων 

(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 11 και 18 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,  του 
Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Εισαγωγέων 
Ελαστικών Κύπρου, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων, του Κυπριακού Συνδέσμου 
Αυτοκινήτου, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, καθώς και της Παγκύπριας Ένωσης 
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. 

 Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Επιδιορθωτών-Πωλητών 
Ελαστικών Αυτοκινήτων και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν σε συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Βασικών Απαιτήσεων που 
πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, προκειμένου να εισαχθούν σε αυτόν οι 
κατάλληλες νομοθετικές διατάξεις για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25

ης
 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των 

ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους.  

 Σύμφωνα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το εν λόγω νομοσχέδιο σκοπείται 
ειδικότερα η ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών, των 
διανομέων ελαστικών, των προμηθευτών και διανομέων οχημάτων και την εποπτεία της αγοράς, καθώς και την 
παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να επιλέξουν τα κατάλληλα ελαστικά 
για τα αυτοκίνητά τους. 

 Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων 
αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους εκδόθηκε με στόχο: 

1. την αύξηση της ασφάλειας και της οικονομικής και περιβαλλοντικής απόδοσης των οδικών μεταφορών 
μέσω της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα και ασφαλών ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα 
θορύβου και 

2. τον καθορισμό πλαισίου παροχής εναρμονισμένων πληροφοριών για παραμέτρους των ελαστικών 
επισώτρων μέσω της σήμανσης, παρέχοντας έτσι στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές, όταν αγοράζουν ελαστικά.   
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 Με το υπό εξέταση τροποποιητικό νομοσχέδιο παρέχονται στην αρμόδια αρχή, που είναι η Υπηρεσία 
Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οι αναγκαίες διοικητικές εξουσίες για την 
εφαρμογή του άρθρου 4 (Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών), του άρθρου 5 (Υποχρεώσεις των 
διανομέων ελαστικών) και του άρθρου 6 (Υποχρεώσεις των προμηθευτών και διανομέων οχημάτων) του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 αναφορικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων, διενέργεια ελέγχων, διαπίστωση 
της τήρησης των υποχρεώσεων που τίθενται με βάση τον κανονισμό αυτό κ.λπ. 

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι τροποποιήσεις αφορούν τα άρθρα 
2, 4, 31, 52, 53 και 57 του βασικού νόμου σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για τα εξής: 

1. Ερμηνεία του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009. 

2. Αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009. 

3. Εξουσίες της αρμόδιας αρχής (Υπηρεσία Ενέργειας) για την εφαρμογή των άρθρων 4, 5 και 6  του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009. 

4. Επιβολή διοικητικών προστίμων που αφορούν παραβάσεις και μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009. 

5. Ποινικά αδικήματα που προκύπτουν από παραβάσεις και μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009. 

6. Θέματα αστικής ευθύνης που προκύπτουν από παράβαση των προνοιών του τροποποιητικού νόμου και 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009. 

 Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 σχετικά με τη σήμανση ελαστικών 
επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους έχει τεθεί σε 
εφαρμογή από την 1

η
 Νοεμβρίου 2012.  Το υπό αναφορά τροποποιητικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή 

στις 16 Μαΐου 2013.  

 Για τον προτεινόμενο τροποποιητικό νόμο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κλήθηκαν για συμμετοχή σε 
δημόσιο διάλογο το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), το Υπουργείο 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος), το Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα 
Τελωνείων), καθώς και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και 
Προστασίας Καταναλωτή). 

 Επίσης, στο δημόσιο διάλογο κλήθηκαν η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το Κυπριακό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, ο 
Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ελαστικών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Επιδιορθωτών-Πωλητών Ελαστικών Αυτοκινήτων, 
ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου, ο Κυπριακός 
Σύνδεσμος Καταναλωτών, καθώς και το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. 

 Κατά την τροποποίηση του νόμου όλες οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράστηκαν από τους 
εμπλεκόμενους φορείς λήφθηκαν σοβαρά υπόψη. 

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

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε από την 
εκτελεστική εξουσία και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Βασικών 
Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Προσθήκη νέου άρθρου 31Β στο βασικό νόμο.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 52 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 53 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 57 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 μέχρι 7; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 μέχρι 7 εγκρίνονται.   

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν 
Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 10 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2013 
Νόμος του 2013».   

 Επειδή υπάρχουν και τροποποιήσεις, παρακαλώ οι καταθέσαντες τις τροποποιήσεις, εάν θέλουν, να 
τοποθετηθούν… 

 Ορίστε, κύριε Λουκαΐδη. 

Γ. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ως ομάδα θα θέλαμε να ζητήσουμε αναβολή της συζήτησης του θέματος με δεδομένο ότι έχει κατατεθεί 
τροπολογία και ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες τροπολογίες, πρωτίστως γιατί θέλουμε αυτό το ζήτημα, 
της ψήφισης του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου, να συζητηθεί μαζί με τον προϋπολογισμό και 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  Έχουμε ήδη κάνει μια συνεννόηση 
επί τούτου, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συναίνεση, ώστε να αναβληθεί η συζήτηση και να δούμε συνολικά το 
θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην αιτούμενη αναβολή; 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Καμία ένσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, αναβάλλεται. 

 Τα θέματα υπ’ αριθμόν 11 και 12 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Προστασίας και 
Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και 
Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμοί 
του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και τους κανονισμούς «Οι 

περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για 
Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2013» 

Παρόντες: 

 Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής 

 Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου 

 Αντρέας Φακοντής Νίκος Νικολαΐδης 

 Γεώργιος Τάσου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης Χριστάκης Τζιοβάνης 
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 Ευθύμιος Δίπλαρος Γιώργος Περδίκης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το νομοσχέδιο και τους 
κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαΐου και στις 6 και 13 
Ιουνίου 2013.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 
του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του 
Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού 
Συλλόγου, του ΚΕΒΕ, της οργάνωσης “Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου”, της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας 
Ζώων, του Συνδέσμου Ιπποπαραγωγών Κύπρου, της οργάνωσης “Κιβωτός”, του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου 
και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ και “Νέα Αγροτική Κίνηση”.  

 Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και 
“Ευρωαγροτικός”, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και 
Ανάπτυξης και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παρασκευαστών Φαρμάκων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.   

 Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία είναι η 
τροποποίηση του βασικού περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα 
ακόλουθα: 

1. Να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 22

ας
 Σεπτεμβρίου 2010 περί προστασίας των ζώων που 

χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. 

2. Να απαγορευτεί η χρήση ζώων σε τσίρκο.  

3. Να απαγορευτεί η αφαίρεση των δοντιών και η αποκοπή των ουρών των ζώων, εκτός αν συντρέχουν 
λόγοι υγείας που διαπιστώνονται εκ των προτέρων και τεκμηριώνονται από κτηνίατρο. 

4. Να καταργηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης των «δικαιολογημένων περιπτώσεων» από τη γενική 
απαγόρευση της θανάτωσης ζώων για σκοπούς ψυχαγωγίας ή για άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς. 

5. Να εισαχθεί στο βασικό νόμο η δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων σε περίπτωση 
παραβάσεων του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου και των κανονισμών ή διαταγμάτων 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

 Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος ενημέρωσαν την επιτροπή ότι με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προτείνεται η σύσταση 
εθνικής επιτροπής για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, η οποία, 
μεταξύ άλλων, θα  συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για ζητήματα που αφορούν την απόκτηση, εκτροφή, 
στέγαση, φροντίδα και χρήση των ζώων σε διαδικασίες που σχετίζονται με τη χρήση ζώων για πειραματικούς, 
επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.  Σημειώνεται ότι στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου δεν 
περιλαμβάνονταν λεπτομερείς πρόνοιες σε σχέση με τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της 
προαναφερθείσας εθνικής επιτροπής. 

 Περαιτέρω, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι η προτεινόμενη απαγόρευση, της αφαίρεσης των 
δοντιών και της αποκοπής των ουρών των ζώων, απορρέει από τη σχετική σύμβαση του συμβουλίου της 
Ευρώπης, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
Προστασία Κατοικίδιων Ζώων (Κυρωτικό) Νόμο, Ν. αρ. 8(ΙΙΙ)/1993, και η οποία έχει με βάση το άρθρο 169 του 
συντάγματος αυξημένη τυπική ισχύ έναντι οιουδήποτε ημεδαπού νόμου.   

 Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 32 του περί 
Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 22

ας 
Σεπτεμβρίου 2010 περί προστασίας 

των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. 

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 61 της πιο πάνω αναφερόμενης Οδηγίας, τα κράτη μέλη όφειλαν 
να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2012 τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με αυτήν και να εφαρμόσουν τις διατάξεις της 
μέχρι την 1

η
 Ιανουαρίου 2013.  Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων στις 4 Απριλίου 2013 και ότι στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους προτεινόμενους 
κανονισμούς επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην 
Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.  

 Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος, με τους προτεινόμενους κανονισμούς επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: 

1. Μειώνεται γενικά η χρήση ζώων για πειραματικούς σκοπούς. 
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2. Βελτιώνονται οι συνθήκες κράτησης των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς. 

3. Ρυθμίζονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την εξασφάλιση, εκτροφή, σήμανση, φροντίδα και 
θανάτωση των ζώων για πειραματικούς σκοπούς. 

4. Ρυθμίζεται η λειτουργία εκτροφέων, προμηθευτών και χρηστών ζώων για πειραματικούς σκοπούς. 

5. Καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης της χρήσης ζώων σε επιστημονικά πειράματα.  

6. Καταργούνται οι περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Κανονισμοί του 2000. 

 Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο αρχικό στάδιο και 
προτού αρχίσει η συζήτησή των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, αντικατέστησε το αρχικό κείμενο των 
κανονισμών με αναθεωρημένο κείμενο.  

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος εξέφρασε τη συμφωνία του τμήματος με τις πρόνοιες του 
νομοσχεδίου και των κανονισμών και δήλωσε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμετείχε στη σχετική 
διαβούλευση που προηγήθηκε της ετοιμασίας της προτεινόμενης ρύθμισης.  Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε 
επίσης ότι ορθά προτείνεται η πλήρης απαγόρευση της χρήσης ζώων σε τσίρκα, αφού είναι αδύνατο να 
διασφαλιστεί η προστασία και η καλή μεταχείριση των ζώων σε συνθήκες μετακινούμενης διαβίωσης, όπου η 
ψυχική και σωματική καταπόνηση των ζώων είναι αναπόφευκτη. 

 Ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου εξέφρασε τη συμφωνία του 
ινστιτούτου με τις πρόνοιες τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών διατυπώνοντας ταυτόχρονα 
ορισμένες εισηγήσεις για βελτίωση της προτεινόμενης ρύθμισης. Συγκεκριμένα, ο ίδιος εκπρόσωπος 
επισήμανε την ανάγκη καθορισμού στον προτεινόμενο νόμο των όρων εντολής της εθνικής επιτροπής για την 
προστασία των ζώων, καθώς και την ανάγκη τροποποίησης των απαιτούμενων προσόντων του προέδρου και 
των μελών της υπό αναφορά εθνικής επιτροπής, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να έχουν εμπειρία και εξειδίκευση 
στη χρήση πειραματόζωων. Το ινστιτούτο διατύπωσε και γραπτώς τις θέσεις του σε σχετική επιστολή του που 
απέστειλε προς την επιτροπή, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013. 

 Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ δήλωσε ότι οι κυπριακές φαρμακοβιομηχανίες δε χρησιμοποιούν 
πειραματόζωα και ότι η υπό συζήτηση νομοθεσία δεν τις επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο, γι’ αυτό και δεν 
εξέφρασε οποιαδήποτε άποψη επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  

 Οι εκπρόσωποι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και των 
αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ και “Νέα Αγροτική Κίνηση” εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών. Παράλληλα όμως, η εκπρόσωπος της ΕΚΑ 
εξέφρασε την ανησυχία της κατά πόσο η προτεινόμενη απαγόρευση αποκοπής της ουράς των ζώων καλύπτει 
και τους χοίρους αναφέροντας ότι, αν δεν αποκόπτονται οι ουρές των χοίρων, υπάρχει ο κίνδυνος 
τραυματισμού τους. Επίσης, ο εκπρόσωπος της Νέας Αγροτικής Κίνησης δήλωσε ότι το αρμόδιο υπουργείο 
πρέπει να λάβει υπόψη τις αντιρρήσεις ορισμένων συνδέσμων που ζητούν να εξαιρεθούν συγκεκριμένες 
ράτσες κυνηγετικών σκύλων από την απαγόρευση αποκοπής της ουράς. 

 Ο εκπρόσωπος του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου εξέφρασε έντονα τη διαφωνία του ομίλου με την 
προτεινόμενη γενική απαγόρευση της αποκοπής των ουρών των ζώων και ζήτησε τη ρητή εξαίρεση από την 
απαγόρευση αυτή των κυνηγετικών σκυλιών κούρτσχααρ, ντράτχααρ, επανιέλ μπρετόν και βίζλα.  Ο ίδιος 
επισήμανε τον πολύ συχνό τραυματισμό της ουράς των κυνηγετικών σκυλιών κατά το κυνήγι, γεγονός που 
οδηγεί στην αναγκαστική και επώδυνη αποκοπή της ουράς.  Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος κατέθεσε στην 
επιτροπή υπομνήματα με τις θέσεις του ομίλου επισυνάπτοντας σχετικές επιστολές κτηνιάτρων που δηλώνουν 
ότι η αποκοπή της ουράς των κυνηγετικών σκυλιών συμβάλλει στην υγεία και ευημερία τους. 

 Αντίθετα, οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου τάχθηκαν απερίφραστα υπέρ της 
απαγόρευσης αποκοπής της ουράς οποιουδήποτε ζώου και εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τις πρόνοιες 
τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών. 

 Οι εκπρόσωποι της οργάνωσης “Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου”, της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας 
Ζώων και της οργάνωσης “Κιβωτός” εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
νομοσχεδίου και των κανονισμών, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η ουρά είναι μέρος του σώματος του ζώου 
που βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας κατά την κίνησή του και είναι ένα μέσο επικοινωνίας με το οποίο το 
ζώο εκφράζει την ικανοποίησή του ή το φόβο του. 

 Στα πλαίσια της διεξαγωγής της συζήτησης επί του νομοσχεδίου και επί των κανονισμών ενώπιον της 
επιτροπής, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών να λάβουν υπόψη τις θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής, να ζητήσουν και να λάβουν υπόψη και τις θέσεις του Ταμείου Θήρας που δε συμμετείχε στη 
διαβούλευση κατά την ετοιμασία της προτεινόμενης νομοθεσίας και να επανέλθουν, αν κρίνεται σκόπιμο, με 
αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.   



2037 

 

 Ανταποκρινόμενες στο αίτημα της επιτροπής, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αφού διαβουλεύθηκαν 
περαιτέρω με τους ενδιαφερομένους, ετοίμασαν και απέστειλαν στην επιτροπή, στις 5 Ιουνίου 2013, 
αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου με το οποίο τροποποιείται η σχετική πρόνοια του αρχικού κειμένου 
που αναφέρεται στην απαγόρευση αποκοπής των ουρών των ζώων και υιοθετείται το λεκτικό του άρθρου 10 
της σχετικής σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Ειδικότερα, προτείνεται η απαγόρευση κάθε 
χειρουργικής επέμβασης με σκοπό την αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης του ζώου ή για άλλους μη 
θεραπευτικούς σκοπούς, ιδιαίτερα η αποκοπή ουρών και αυτιών και η αφαίρεση των φωνητικών χορδών, των 
νυχιών και των δοντιών των ζώων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο κτηνίατρος θεωρεί τις μη θεραπευτικές 
διαδικασίες αναγκαίες και το τεκμηριώνει γραπτώς.   

 Περαιτέρω, το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περιλαμβάνει λεπτομερείς πρόνοιες σχετικές με 
τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της εθνικής επιτροπής, υιοθετώντας και τη θέση του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για τεκμηριωμένη εκπαίδευση και εμπειρία των μελών της εθνικής 
επιτροπής στη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς.   

 Στα πλαίσια της συζήτησης που ακολούθησε ενώπιον της επιτροπής, όλοι οι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν 
τη συμφωνία τους με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, πλην του Κυνολογικού 
Ομίλου Κύπρου, οι εκπρόσωποι του οποίου επέμειναν στο αίτημά τους να εξαιρεθούν οι πιο πάνω 
αναφερόμενες συγκεκριμένες ράτσες κυνηγετικών σκυλιών από την απαγόρευση της αποκοπής της ουράς.  

 Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών απηύθυνε έκκληση προς τα μέλη της επιτροπής όπως 
προωθήσουν άμεσα προς ψήφιση την υπό εξέταση νομοθεσία, δεδομένου ότι είναι εναρμονιστική και έχει ήδη 
αποσταλεί προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Ταυτόχρονα, υπό το φως της πιο πάνω 
θέσης του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου, ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι θα καλέσει σε διάλογο όλους τους 
ενδιαφερομένους, προκειμένου να ετοιμαστεί επίσημα αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για εξαίρεσή της 
από τις επίμαχες πρόνοιες του άρθρου 10 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των 
Κατοικίδιων Ζώων.  

 Τέλος, στις 12 Ιουνίου 2013 οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απέστειλαν δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο του 
νομοσχεδίου με νομοτεχνικές κυρίως βελτιώσεις, αλλά και τις ακόλουθες αλλαγές ουσίας: 

1. Σε σχέση με τη σύνθεση της εθνικής επιτροπής, αφαιρείται το ένα άτομο που πρέπει να είναι νομικός, 
ενώ το ένα άτομο με γνωστικό αντικείμενο στις βιολογικές επιστήμες αντικαθίσταται από δύο άτομα με 
γνωστικό αντικείμενο στις βιολογικές επιστήμες. 

2. Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης, εξαιρούνται ρητά από τις σχετικές απαγορευτικές πρόνοιες του 
νομοσχεδίου οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Χοίρων που Προορίζονται 
για Εκτροφή και Πάχυνση) Κανονισμοί, οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία 
Ωοπαραγωγών Ορνίθων) Κανονισμοί και οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των 
Κοτόπουλων που Εκτρέφονται για την Παραγωγή Κρέατος) Κανονισμοί.  

 Κατά την τελευταία συνεδρία της επιτροπής, κατόπιν σχετικής εισήγησης του προέδρου της επιτροπής 
που έγινε αποδεκτή και από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, προστέθηκε στο δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο 
του νομοσχεδίου εξαίρεση στην απαγόρευση θανάτωσης ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας, αν αυτή εμπίπτει 
στις πρόνοιες του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε 
υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των 
κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της 
ψήφισης του δεύτερου αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου σε νόμο και της έγκρισης του 
αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το 
μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί 
του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής επί των κανονισμών; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Πάμε στο νομοσχέδιο. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 8Α.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 32 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Κατάργηση του περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Νόμου.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 μέχρι 12; 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 μέχρι 12 εγκρίνονται.   

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Υπάρχει ένσταση για την έγκριση των κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει οιαδήποτε ένσταση, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 13 θέμα είναι «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007».  Πρόκειται 
περί προτάσεως νόμου.  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο 
περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007» 

Παρόντες: 

 Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής 

 Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου 

 Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου 
σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Ιουνίου 2013.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων 
αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος 
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι 
του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Αλιέων Πολυδύναμων Αδειών Αλιείας 
Κύπρου (ΣΑΠΑΑΚ), του Ομίλου Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφος, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών 
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Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας), του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες) και των 
αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”.  Ο Νηρέας 
Θαλάσσιες Έρευνες και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, έτσι ώστε να 
απαγορεύεται η αλίευση με τη μέθοδο που είναι κοινώς γνωστή ως “γρι γρι” στα χωρικά ύδατα της 
Δημοκρατίας. 

 Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου βουλευτές κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, Αντρέα Καυκαλιά και 
Αντρέα Φακοντή, η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
των αλιευτικών αποθεμάτων της Κύπρου, καθώς και στην προστασία του επαγγέλματος των ψαράδων και 
στην ενίσχυση των εισοδημάτων τους.  Όπως οι ίδιοι εξήγησαν, με την απαγόρευση της μεθόδου “γρι γρι” 
δημιουργείται προοπτική παραχώρησης στους ψαράδες της παράκτιας αλιείας άδειας για χρήση ειδικών 
δικτύων για την αλίευση της μαρίδας, η οποία αλιεύεται κυρίως με τη μέθοδο “γρι γρι”. 

 Σημειώνεται ότι η υπό εξέταση πρόταση νόμου είχε κατατεθεί κατά την προηγούμενη βουλευτική 
περίοδο από τους πρώην βουλευτές κ. Γιαννάκη Θωμά και Ντίνο Χατζηνικόλα και το νυν μέλος της επιτροπής 
κ. Αντρέα Φακοντή και στην πορεία υιοθετήθηκε από τους σημερινούς της εισηγητές.  Σημειώνεται επίσης ότι 
κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο πραγματοποιήθηκε μόνο μία συνεδρία για την εξέταση της υπό 
αναφορά πρότασης νόμου, στις 20 Νοεμβρίου 2007, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η σχετική συζήτηση. 

 Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, στις 6 Ιουνίου 2013, ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών αναφέρθηκε εκτενώς στην εφαρμογή του Σχεδίου για την Ανάκαμψη των Αλιευτικών 
Αποθεμάτων του 2004, τονίζοντας ότι κύριος στόχος του τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος διαχείριση 
των αλιευτικών αποθεμάτων της Κύπρου.  Συναφώς, ο διευθυντής δήλωσε ότι τίθενται αυστηροί όροι και 
λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για τον έλεγχο της εφαρμογής των διάφορων αδειών αλιείας που εκδίδονται από 
το τμήμα.   

 Περαιτέρω, ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή για τις ποσότητες μαρίδας που αλιεύθηκαν τα τελευταία 
χρόνια με αριθμητικά στοιχεία.  Παράλληλα, ο ίδιος διευκρίνισε ότι, με βάση τον Κανονισμό 21(5)(α) και (β) των 
περί Αλιείας Κανονισμών, η έκδοση αδειών αλιείας με τη μέθοδο “γρι γρι” επιτρέπεται κατʼ εξαίρεση μόνο σε 
περίπτωση που οι εν ισχύ άδειες παράκτιας αλιείας για τη μέθοδο της τράτας βυθού δεν υπερβαίνουν τις τρεις, 
καθώς και ότι ο διευθυντής δύναται να επιβάλει όρους στις υπό έκδοση άδειες αλιείας με τη μέθοδο “γρι γρι” 
αναφορικά με την απόσταση από την ακτή ή και το βάθος της θάλασσας όπου θα ασκείται η αλιεία με την πιο 
πάνω μέθοδο. 

 Τέλος, ο διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι άδειες της τράτας έχουν μειωθεί στις δύο και έτσι ο 
ίδιος θα μπορούσε να εκδώσει, με βάση τα σημερινά δεδομένα αλιευτικών αποθεμάτων, άδειες αλιείας με τη 
μέθοδο “γρι γρι”. 

 Οι εκπρόσωποι όλων των συνδέσμων των ψαράδων, πλην του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας 
(Τρατάρηδες), εξέφρασαν την απόλυτη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης 
νόμου, ζητώντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του πάγιου 
αιτήματός τους για δίκτυα με μικρότερο “μάτι”, με τα οποία θα μπορούν να αλιεύουν τη μαρίδα.  Περαιτέρω, οι 
ψαράδες της παράκτιας αλιείας τόνισαν ότι πιθανή έκδοση αδειών αλιείας με τη μέθοδο “γρι γρι” θα μειώσει 
ουσιαστικά τα ήδη χαμηλά εισοδήματά τους και θα πλήξει ανεπανόρθωτα το επάγγελμά τους.   

 Αντίθετα, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες) εξέφρασε τη διαφωνία του 
συνδέσμου του με την ψήφιση της προτεινόμενης απαγόρευσης της μεθόδου “γρι γρι”.  Συναφώς, ο ίδιος 
εκπρόσωπος δήλωσε ότι, αν επιτραπεί η αλίευση της μαρίδας με τη μέθοδο “γρι γρι”, η τιμή πώλησής της θα 
γίνει ακόμη πιο προσιτή για τον Κύπριο καταναλωτή.   

 Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και 
“Ευρωαγροτικός” εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τη σκοπούμενη με την πρόταση νόμου απαγόρευση της 
αλίευσης με τη μέθοδο “γρι γρι”. 

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά την πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής, δήλωσε ότι το κείμενο της πρότασης νόμου όπως αυτό κατατέθηκε από τους εισηγητές της 
αντίκειται στο σύνταγμα, καθώς επιχειρεί, με την προσθήκη ειδικής διάταξης στο βασικό περί Αλιείας Νόμο, να 
τροποποιήσει τους περί Αλιείας Κανονισμούς και συγκεκριμένα τον Κανονισμό 21(5) και εισηγήθηκε όπως η 
σκοπούμενη απαγόρευση της μεθόδου “γρι γρι” γίνει στο βασικό περί Αλιείας Νόμο.   

 Στη βάση των πιο πάνω παρατηρήσεων της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, ετοιμάστηκε αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, το οποίο και κοινοποιήθηκε στην πιο 
πάνω εκπρόσωπο.   

 Κατά τη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 



2040 

 

Δημοκρατίας δήλωσε ότι το αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου θα μπορούσε και πάλι να κριθεί 
αντισυνταγματικό στη βάση του ότι περιορίζει τη διακριτική εξουσία του αρμόδιου Υπουργού Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5Α του περί Αλιείας Νόμου, να απαγορεύει 
με διάταγμά του την αλιεία με οποιοδήποτε τρόπο ή/και τη διέλευση σκαφών σε οποιαδήποτε θαλάσσια 
περιοχή της Δημοκρατίας για λόγους ασφάλειας της Δημοκρατίας ή δημόσιας ασφάλειας ή για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων προστασίας των αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων 
οργανισμών που καθορίζονται στο διάταγμα αυτό. 

 Επίσης, η ίδια εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 
1/2012, η οποία έκρινε αντισυνταγματική τροποποίηση του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και 
Εκμετάλλευση) Νόμου, που έγινε με πρόταση νόμου και με την οποία αφαιρούνταν αποφασιστική αρμοδιότητα 
και συνταγματικά κατοχυρωμένη πολιτική εξουσία από τον αρμόδιο υπουργό και μεταφερόταν σε τεχνική 
επιτροπή και η οποία παραβίαζε την αρχή της διάκρισης μεταξύ πολιτικής εξουσίας και διοικητικής λειτουργίας.   

 Ο πρόεδρος και μέλη της επιτροπής διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους για το κατά πόσο θα μπορούσε 
να παραλληλιστεί η υπό εξέταση πρόταση νόμου με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 
1/2012.   

 Όπως είναι γνωστό, με πρόσφατη απόφασή του, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2013, ο διευθυντής του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών εξέδωσε μία άδεια αλιείας με τη μέθοδο “γρι γρι”.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:   

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 
τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού 
τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του 
Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην 
ολομέλεια του σώματος. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ορίστε, κύριε Γαβριήλ.   

Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Διαχρονικός στόχος μας ως ΑΚΕΛ είναι η προστασία και η αειφόρος ανάπτυξη των θαλάσσιων μας 
πόρων με τη διασφάλιση ταυτόχρονα ικανοποιητικού εισοδήματος για τους ψαράδες μας.  Μέσα σε αυτό το 
πνεύμα κινείται και η πρόταση νόμου που καταθέσαμε και έχουμε σήμερα ενώπιον του σώματος.  Σκοπός της 
πρότασης νόμου είναι η πλήρης απαγόρευση της αλιείας με τη μέθοδο “γρι γρι” στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, 
μέθοδος μη επιλεκτική και μαζική, που θα πιέσει ακόμα περισσότερο τα αλιευτικά μας αποθέματα, τα οποία το 
ίδιο το Τμήμα Αλιείας, το πλέον αρμόδιο τμήμα, στις διαχρονικές του τοποθετήσεις στην επιτροπή Γεωργίας 
τεκμηριώνει ότι βρίσκονται σε οριακά κρίσιμο σημείο.  Μέθοδος αλιείας καταστροφική, που θα ανταγωνίζεται 
αθέμιτα και θα εξοστρακίσει από τη θάλασσα τους επαγγελματίες ψαράδες παράκτιας αλιείας.   

 Θα ήθελα όμως να θίξω και να υπογραμμίσω ορισμένα ζητήματα σχετικά με το θέμα, ιδιαίτερα μάλιστα 
μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αγνοήσει πλήρως τη Βουλή και να προκαταλάβει τη σημερινή συζήτηση, 
σπεύδοντας να παραχωρήσει άδεια για αλιεία με γρι γρι.   

 Το πρώτο αφορά τα στοιχεία των ιχθυοαποθεμάτων στα οποία βασίστηκε η κυβέρνηση, για να 
παραχωρήσει την άδεια “γρι γρι”.  Στην επιτροπή Γεωργίας έχει λεχθεί προφορικά από τους αρμόδιους του 
Τμήματος Αλιείας ότι η σημερινή παραγωγή μαρίδας ανέρχεται στους εκατόν τόνους ετησίως και η βιώσιμή της 
εκμετάλλευση επιτρέπει την παραγωγή μέχρι διακόσιους τόνους.  Τα στοιχεία όμως που κατέχουμε εμείς -και 
δεν είναι δικά μας, πρόκειται για επιστημονικά στοιχεία του Τμήματος Αλιείας, τα οποία μάλιστα είναι 
δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας- λένε ακριβώς το αντίθετο, κύριοι συνάδελφοι, και δε 
συνηγορούν σε καμία περίπτωση στην παραχώρηση άδειας “γρι γρι”.  Στην ετήσια λοιπόν έκθεση του 
Τμήματος Αλιείας αναφέρονται τα εξής:  «Κατά το 2011 πραγματοποιήθηκαν μελέτες εκτίμησης των 
κυριοτέρων αλιευτικών αποθεμάτων, μεταξύ των οποίων και η μαρίδα.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα 
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αποθέματα έχουν υψηλή αλιευτική θνησιμότητα και αλιεύονται σε επίπεδα που ξεπερνούν τη βιώσιμή τους 
εκμετάλλευση.  Συστήνεται η μείωση της αλιευτικής θνησιμότητας με μέτρα όπως η μείωση του αριθμού των 
αδειούχων σκαφών, αύξηση επιλεκτικότητας διχτύων κ.λπ.».  Τα παραπάνω, επαναλαμβάνω, δεν είναι εμείς 
που τα λέμε.  Περιέχονται στην ετήσια έκθεση του Τμήματος Αλιείας.  Είναι γι’ αυτό που εμείς λέμε ότι η 
απόφαση για παραχώρηση της άδειας με τη μέθοδο του “γρι γρι” ήταν καθαρά πολιτική και εκ διαμέτρου 
αντίθετη με τα επιστημονικά στοιχεία του αρμόδιου τμήματος.  Η πιο πάνω θέση του Τμήματος Αλιείας για 
μείωση της αλιευτικής δυνατότητας με απόσυρση σκαφών και αλιευτικών εργαλείων καταγράφεται επίσης και 
στην εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του νόμου για την αλιεία.  Πώς αυτό συνάδει με την 
απόφαση για παραχώρηση άδειας “γρι γρι”;   

 Το δεύτερο ζήτημα αφορά τους επαγγελματίες ψαράδες παράκτιας αλιείας, οι οποίοι, σε περίπτωση που 
επαναδραστηριοποιηθεί το γρι γρι στις θάλασσές μας, θα έχουν δυσμενέστατες συνέπειες, θα δουν το ήδη 
πενιχρό τους εισόδημα να εξανεμίζεται και θα οδηγηθούν στην ανεργία.  Αυτή η πολιτεία, αναγνωρίζοντας τα 
προβλήματα βιωσιμότητας των παράκτιων αλιέων μας, υλοποίησε ή συνεχίζει να εφαρμόζει μέτρα και 
προγράμματα στήριξης.  Αναφέρω ενδεικτικά το σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές από τα δελφίνια, το 
πρόγραμμα καταπολέμησης του λαγοκέφαλου, αποσύρσεις αλιευτικών σκαφών με επιδότηση, για να έχουν 
αυτοί που θα παραμείνουν στο επάγγελμα τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, 
πρόωρες αφυπηρετήσεις από το επάγγελμα.  Παράλληλα καταβλήθηκαν σκληρές προσπάθειες σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση των παράκτιων αλιέων μας μέσα από τη Νέα Αλιευτική Πολιτική.  Όλα 
όμως τα πιο πάνω ακυρώνονται δια μιας, εάν υλοποιηθεί η δρομολογούμενη από την κυβέρνηση απόφαση για 
παραχώρηση άδειας “γρι γρι”.  Υπενθυμίζουμε το σώμα επίσης ότι πριν μερικά χρόνια αυτή η πολιτεία, με 
επιχείρημα την υπεραλίευση, απαγόρευσε στους παράκτιους αλιείς τη χρήση των κατάλληλων διχτύων για την 
αλίευση της μαρίδας.  Επιδότησε μάλιστα την απόσυρση αυτών των εργαλείων.  Πώς αυτή η απόφαση συνάδει 
με τη σημερινή θέση για αδειοδότηση γρι γρι;  Εάν η κυβέρνηση όντως θέλει την προμήθεια της αγοράς με 
ψάρια σε πιο χαμηλές τιμές, γιατί δεν επιτρέπει στους παράκτιους αλιείς να το πράξουν; 

 Το τρίτο ζήτημα που θέλω να θίξω αφορά τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες η κυβέρνηση προχώρησε 
στην έκδοση της άδειας.  Έχει μήπως, όπως απαιτεί η διαφάνεια, ζητηθεί δημόσια η εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για αυτές τις άδειες;  Έχουν μήπως δημοσιευτεί κριτήρια;  Εμείς λέμε ότι τίποτα από αυτά δεν έγινε!  Όλα έγιναν 
κάτω από πλήρη αδιαφάνεια και εν κρυπτώ, προκειμένου να υπάρξει ευνοιοκρατική μεταχείριση.   

 Γι’ αυτούς τους λόγους το ΑΚΕΛ θα υπερψηφίσει την πρόταση νόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γαβριήλ.  

 Ο κ. Περδίκης, παρακαλώ, και μετά ο κ. Χατζηγιάννης και μετά ο κ. Νικολαΐδης.   

 Από το βήμα, κύριε Περδίκη, διότι αντιλαμβάνομαι ότι θα αγορεύσετε όχι για ένα λεπτό. 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Το θέμα της μεθόδου των “γρι γρι” έχει ξανασυζητηθεί σ’ αυτή τη Βουλή και, χωρίς καμία διάθεση 
ρεβανσισμού, θα ήθελα να θυμίσω στο σώμα ότι λίγοι σ’ αυτή τη Βουλή είχαν προβλέψει την προηγούμενη 
φορά ότι θα ερχόταν η ώρα που το ασθενές μέτρο ελέγχου που τέθηκε στη νομοθεσία, που απαιτεί τάχα τη 
διεξαγωγή έρευνας από το διευθυντή του Τμήματος Αλιείας, θα μπορούσαν να το ξεπεράσουν όπως το γνωστό 
ρητό του ιστού της αράχνης, ο οποίος ιστός της αράχνης, όπως πολύ καλά ξέρουμε, πιάνει τα μικρά μυγάκια, 
αλλά διαρρηγνύεται και δεν μπορεί να πιάσει τα τεράστια έντομα και τα ερπετά.  Και η ιστορία 
επαναλαμβάνεται.  Η δειλή, θα έλεγα, και μη τολμηρή απόφαση της Βουλής να δώσει πριν λίγα χρόνια τη 
διακριτική εξουσία στον εκάστοτε διευθυντή του Τμήματος Αλιείας να παρέχει αυτή την άδεια οδήγησε στα 
σημερινά.  Και για τη σημερινή εξέλιξη πρέπει κάποιοι εξ υμών να παραδεχτούν ένα “mea culpa” και ο νοών 
νοείτω. 

 Εμείς θα πούμε ό,τι είπαμε και πριν λίγα χρόνια.  Πρόκειται για μια άκρως αντιπεριβαλλοντική μέθοδο 
ψαρέματος που έχει εγκαταλειφθεί από τις περισσότερες χώρες της Μεσογείου, διότι καταστρέφει το θαλάσσιο 
πλούτο.  Δε θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω τη σοβαρότητα του θέματος σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό 
μέλλον των επαγγελματιών ψαράδων μας.  Είναι συμπαθέστατη αυτή η τάξη και θα πρέπει να δούμε και την 
ανθρώπινη και κοινωνική πλευρά του θέματος.  Καθηκόντως στέκομαι όμως στην περιβαλλοντική και σας λέω 
ότι είναι με λύπη, πραγματική λύπη, γιατί τον συμπαθώ ιδιαίτερα το νέο Υπουργό Γεωργίας, που τον ακούω να 
λέει από την τηλεόραση, προφανώς παραπλανημένο, ότι «εμπιστεύομαι την κρίση των λειτουργών του 
Τμήματος Αλιείας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόφασης αυτής».   

 Μα, προ ετών, από το 2005, αυτή η χώρα έχει δεσμευτεί με ευρωπαϊκές Οδηγίες που προνοούν ότι για 
κάθε απόφαση η οποία έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον απαιτείται πλήρης περιβαλλοντική μελέτη.  Και θα 
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’πρεπε κάποιοι να πληροφορήσουν τον κ. υπουργό, όπως ίσως και κάποιους εξ ημών, ότι απαιτείτο 
περιβαλλοντική μελέτη γι’ αυτή την απόφαση, η οποία δεν έγινε.  Και εμείς, βεβαίως, θα καταγγείλουμε αυτή 
την απόφαση ως άκρως αντιπεριβαλλοντική και εκτός του πνεύματος και του γράμματος των ευρωπαϊκών 
Οδηγιών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
διότι πράγματι παραβιάζεται πλήρως το γράμμα και το πνεύμα του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου.  Δεν 
έχει γίνει περιβαλλοντική μελέτη για το θέμα αυτό και λυπούμαι πραγματικά να ακούω, όταν μιλούμε για τη 
θάλασσα, να μιλούμε ωσάν να μιλά ένας μπακάλης για τα κουτσιά τζιαι τα φασόλια του.  Έχουμε μες το σάκκο, 
λαλεί, εφτά κιλά κουτσιά τζιαι έχουμε τζιαι δεκαπέντε κιλά φασόλια.  Δεν είναι αυτό το πράγμα η φύση, προς 
Θεού!  Δεν είναι αποθήκη οπωροκηπευτικών η φύση!  Η φύση είναι ένα πράγμα ζωντανό, στο οποίο, όταν 
επεμβαίνεις, χρειάζεται πολλή μελέτη και πολύς προβληματισμός.  Δηλαδή, όταν ακούω το διευθυντή του 
Τμήματος Αλιείας, διερωτώμαι αν έχει οποιαδήποτε επαφή με τη βιολογία, όταν λέει ότι η κυπριακή θάλασσα 
έχει τόσους τόνους μαρίδα.  Ωσάν να πρόκειται για τις ροδατζινιές που έχουν εφτά κιλά ροδάτζινα πάνω, ας 
πούμε.  Αν είναι δυνατόν!  Αν είναι δυνατόν!  Τζιαι να παν να τα μαζέψουν να τα πουλήσουν.  Ωσάν να είναι οι 
μαρίδες μόνες τους μες τη θάλασσα και δεν επηρεάζουν την επόμενη και την προηγούμενη μονάδα 
περιβάλλοντος στη διατροφική αλυσίδα.  Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι εκεί στο Τμήμα Αλιείας 
στερούνται βασικών γνώσεων βιολογίας.  Βασικών γνώσεων, που τις ξέρει η πρώτη τάξη του γυμνασίου!  
Έλεος πκιον! 

 Ψηφίζω, κύριε Πρόεδρε, υπέρ της πρότασης του ΑΚΕΛ σ’ αυτό το νομοσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Περδίκη.   

 Παρακαλώ τον κ. Χατζηγιάννη να έρθει στο βήμα. 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Μιλάμε για ένα θέμα με ένα πλούσιο ιστορικό, όπου έχει δοθεί μία άδεια πειραματικού χαρακτήρα για μια 
μεγάλη περίοδο και τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων δυστυχώς δεν οδήγησαν στην κατεύθυνση για 
την οποία ο σκοπός ήταν, δηλαδή πώς να διαχειριστούμε με κάποια αειφορία τα αλιευτικά αποθέματα.   

 Δυστυχώς, στο παρελθόν υπήρξαν τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, τέτοιου είδους αντιπαλότητες για το 
συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα ποτέ να μην υπάρξει ειρήνη εντός της θαλάσσης.  Είχαμε παραβιάσεις 
στους όρους λειτουργίας αυτής της άδειας και ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους εκφράζουμε και 
εκφράζαμε και το τελευταίο διάστημα τις δριμύτατές μας επιφυλάξεις.  Μάλιστα σ’ ένα περιβάλλον όπου στο 
παρόν στάδιο υπάρχει μια πίεση στα αλιευτικά αποθέματα, τόσο σε σχέση με το λαγοκέφαλο όσο και σε σχέση 
με τα δελφίνια, παρατηρούμε τα αλιευτικά αποθέματα να πιέζονται σε ανησυχητικό βαθμό και αυτός είναι ένας 
άλλος λόγος για τον οποίο επίσης εκφράζουμε τις δικές μας επιφυλάξεις. 

 Πέραν τούτου, στο παρόν στάδιο υπάρχει ένας αριθμός ψαράδων οι οποίοι εργάζονται στη θάλασσα, 
άνθρωποι οι οποίοι είναι απόλυτα εξαρτώμενοι, στο παρόν στάδιο, σε αυτή τη συγκυρία καταστάσεων, από 
αυτό το εισόδημα.  Και μάλιστα, λαμβανομένης υπόψιν της έλλειψης που υπάρχει, επιδεινώνονται περαιτέρω 
τα εισοδήματα αυτών των ανθρώπων.  

 Και δεν μπορούμε να έχουμε μόνο μία άδεια, για να μπούμε και στην πτυχή του ανταγωνισμού, γιατί και 
σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρξει στρέβλωση της αγοράς.  Δηλαδή, το επιχείρημα ότι θα βγάλουμε μαρίδα, με 
σκοπό να τροφοδοτήσουμε την αγορά με φθηνότερη μαρίδα ή άλλου είδους ψάρια, δεν ευσταθεί από την 
άποψη ότι πρέπει να μπει και δεύτερη άδεια “γρι γρι”, προκειμένου να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις του 
ανταγωνισμού.   

 Πέραν αυτών των λόγων, υπάρχει ακόμα μια εξέλιξη το τελευταίο διάστημα, για την οποία εκφράζουμε 
και πάλι τις ανησυχίες μας.  Δημιουργήθηκε ένα θαλάσσιο πάρκο αρκετών χιλιομέτρων στην περιοχή Κάβο 
Γκρέκο, στην περιοχή Αγίας Νάπας-Πρωταρά, που ουσιαστικά εκμηδενίζει την αλιευτική δραστηριότητα στην 
περιοχή, πρόσθετα και παράλληλα με τους περιορισμούς οι οποίοι συμβαίνουν και θα παρατηρηθούν στην 
περιοχή Ζυγίου και Βασιλικού. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα ψηφίζαμε την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, ωστόσο τις επιφυλάξεις της Γενικής Εισαγγελίας τις 
σεβόμαστε πλήρως και θα τηρήσουμε αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Νικολαΐδης και μετά ο κ. Σοφοκλής Φυττής. 

Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αν είναι για σύντομη δήλωση… 

Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: 

 Θα μιλήσω από τη θέση μου, γιατί δεν προτίθεμαι να αγορεύσω επί του θέματος του γρι γρι, όχι γιατί δεν 
το θεωρούμε σημαντικό, αλλά γιατί θεωρούμε ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο, για να μη χρειάζεται να πούμε πολλά 
λόγια. 

 Υπάρχουν κάποια ζητήματα, κύριε Πρόεδρε, τα οποία διαιωνίζονται και δημιουργούν χρόνια 
προβλήματα.  Ένα απ’ αυτά τα ζητήματα είναι και το θέμα της αλιείας μέσω της μεθόδου “γρι γρι”, θέμα που 
επανέρχεται σχεδόν κατά τακτικά χρονικά διαστήματα, γι’ αυτό χαιρετίζουμε την προσπάθεια να ρυθμιστεί 
νομοθετικά αυτό το θέμα.  Θα στηρίξουμε την πρόταση των συναδέλφων του ΑΚΕΛ για συγκεκριμένους 
λόγους, γιατί μέσα από τη νομοθετική ρύθμιση που προτείνεται προστατεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον, γιατί 
προστατεύονται τα αλιευτικά αποθέματα της Κύπρου και γιατί προστατεύεται το επάγγελμα των ψαράδων και 
ενισχύονται τα εισοδήματά τους σε μια περίοδο όπου πραγματικά χρειάζεται να γίνει αυτό.   

 Θέλουμε ωστόσο να επισημάνουμε δύο ζητήματα.  Το πρώτο ζήτημα είναι ότι αυτό το νομοθέτημα θα 
είναι άνευ πρακτικής αξίας, αν δε συνοδευτεί με ειδικές ρυθμίσεις, ούτως ώστε να μπορούν οι αλιείς της 
παράκτιας αλιείας με ειδικές μεθόδους να αλιεύσουν μαρίδα, η οποία είναι και το ζητούμενο στην προκειμένη 
περίπτωση.  Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να επισημάνουμε και να καυτηριάσουμε την αντιδεοντολογική 
ενέργεια του Υπουργείου Γεωργίας να προχωρήσει σε έκδοση άδειας για αλίευση με αυτή τη μέθοδο, ενώ η 
συζήτηση γι’ αυτό το θέμα βρισκόταν σε εξέλιξη στη Βουλή.  Τέτοιες ενέργειες δε συμβάλλουν πραγματικά στη 
δημιουργία ενός κλίματος συναίνεσης και καλών προθέσεων για τη λύση και διευθέτηση των προβλημάτων 
που απασχολούν τον τόπο. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Φυττής. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Ήρθα πάνω, συνάδελφε, διότι πιθανόν να περάσω τα δύο λεπτά και πρέπει να ʼμαστε συνεπείς στους 
κανονισμούς, οι οποίοι… 

 Λοιπόν, θα σχολιάσω όσα είπε ο κ. Περδίκης, διότι κατά κάποιο, έμμεσο, τρόπο μάς πρόσβαλε, που 
πήραμε την απόφαση πριν από λίγα χρόνια.  Και να θυμίσω ότι η απόφαση ήταν ότι δικαιούται ο διευθυντής να 
δώσει άδεια “γρι γρι”, όταν μειωθούν οι τράτες κάτω ʼπού τέσσερις.  Θα θυμάστε ότι οι τράτες ήταν οκτώ και 
αυτές οι τράτες προμήθευαν την αγορά με ψάρι φτηνό, μαρίδα, τσαρτέλλες, αφρόψαρα, γόπα και ό,τι μάζευαν.  
Κακό εργαλείο οι τράτες, γι’ αυτό και έκαναν σχέδιο να τες αποσύρουν.  Σιγά σιγά αποσύρονταν.  Όμως, 
μειωνόταν η ποσότητα του φτηνού ψαριού που τρώει ο λαός με δκυο και τρία ευρώ και έτσι τότες αποφασίσαμε 
με πλειοψηφία -και να πούμε ότι η πλειοψηφία ήταν είκοσι οκτώ με είκοσι τέσσερις, ήταν υπέρ οι βουλευτές του 
ΔΗΚΟ, του Συναγερμού, του ΕΥΡΩΚΟ και αντίθετα οι υπόλοιπες δυνάμεις- ότι, όταν μειωθούν οι τράτες κάτω 
ʼπού τέσσερις, που σημαίνει θα μειωνόταν το ψάρι το φτηνό, θα μπορούσε να δοθεί άδεια “γρι γρι”.  Αυτή ήταν 
η πραγματική αλήθεια!  Λοιπόν, οι τράτες τωρά μειώθηκαν σε δύο! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Κατσουρίδη) 

 Τι; 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Λέω, στην ψηφοφορία που περιγράψατε πριν από δέκα χρόνια περίπου ήταν λογική η κατανομή των 
δυνάμεων. 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Το ΑΚΕΛ ήταν πρώτο κόμμα τότες, κύριε Κατσουρίδη! 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωρήστε, κύριε συνάδελφε! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Κατσουρίδη) 

 Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ! 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Εν πάση περιπτώσει, οι τράτες τωρά μειώθηκαν σε δύο.  Ψάρι πολύ δε φέρνουν στην αγορά.  Και 
μάλιστα ορισμένες παν εις το εξωτερικό, για να φέρουν.  Ψάρι φτηνό δεν έρχεται στην αγορά, διότι οι ψαράδες 
μας, με το ανοικτό μάτι των δεκαοκτώ εκατοστών, δεν μπορούν να ψαρέψουν τη μαρίδα· ψαρεύουν ελάχιστη, 
εκατό τόνους.  Η αγορά χρειάζεται άλλό δκιακόσιους τριάντα, κατά τους υπολογισμούς του αρμόδιου τμήματος.  
Και, εάν έχουμε τμήματα και υπουργεία στην κυβέρνηση και τα εμπιστευόμεθα, πρέπει να πιστεύουμε και εμείς 
αυτά που μας λένε!  Έντζιε πάμε να ψαρέψουμε ή ξέρουμε τες συνθήκες της αγοράς!  Λεν ότι χρειάζονται αλλό 
δκιακόσιους τριάντα τόνους ψάρι φτηνό να φάει ο κόσμος.  Δε δεχούμαστιν ότι θα πηγαίνει η οικοκυρά ή όσοι 
πάμε εις τες αγορές να αγοράζουμε το ψάρι τωρά €8 και €9!  Και τη γόπα ’πού τζιειαμαί τζιαι πάνω!  Λοιπόν, 
σκέφτηκαν στο υπουργείο να δώσουν άδεια “γρι γρι”.  Το ΑΚΕΛ, με το διαχρονικό του αγώνα, κάμνει πρόταση 
νόμου.  Ο Εισαγγελέας μάς είπε δκυο φορές ότι τούτη η πρόταση δεν πάει συνταγματικά, δεν είναι 
συνταγματική.  ʼΠού την άλλη, εμείς του ΔΗΚΟ τούς λέμε ότι εμείς θέλουμε να τρώει ο κόσμος φτηνό ψάρι.  
«Κύριε του Τμήματος Αλιείας, δώσε άδεια για μια συγκεκριμένη περίοδο, έστω του χειμώνα, που έρκεται πολλή 
μαρίδα, με μικρότερο μάτι του δικτύου, να ψαρεύκουν οι ψαράδες οι επαγγελματίες, να ζήσουν τες οικογένειές 
τους».  Όχι, κάναμε διαχειριστικό σχέδιο, εστείλαμέν το στην Ευρώπη τζιαι δε γίνεται!   

 Λοιπόν, δεδομένων όλων αυτών, εμείς, πρώτον, αποφασίσαμε μετά ʼπού αρκετά έντονες συζητήσεις 
σαν ΔΗΚΟ να τηρήσουμε αποχή, δεύτερον, να καλέσουμε τους ψαράδες τους επαγγελματίες και το Τμήμα 
Αλιείας και το υπουργείο να βρουν μία λύση, ώστε το ψάρι αυτό να το πκιάννουν οι επαγγελματίες μια μικρή 
περίοδο.  Οι ίδιοι μας είπαν ότι πουλούν το ψάρι αυτό €2.  Ε, πώς γίνεται να έρκεται στην αγορά €8;  Εγώ 
ζήτησα από τους επαγγελματίες να μου φέρουν, να μου στείλουν δελτία ότι πουλούν €2, αληθινά δελτία.  Δεν 
έχω κανένα λόγο να αμφισβητώ, διότι οι μεσάζοντες είναι σε όλα τα επίπεδα που τρων τον κόπο του πρώτου 
παραγωγού.  Λοιπόν, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.   

 Έτσι λοιπόν, πρέπει να γίνει μία διευθέτηση αυτού του θέματος, διότι, ναι μεν έδωσε μια άδεια ο κ. 
Πρόεδρος, ο υπουργός γρι γρι, αλλά αύριο μπορεί να την κόψει.  Λοιπόν, πρέπει να βρούμε λύση για το λαό 
μας!  Όχι να τρώει το ψάρι €8!  Και τη λύση δεν είμαστε εμείς που εννά τη βρούμε!  Δεν είμαστε οι ειδικοί· είναι 
το Τμήμα Αλιείας και το Υπουργείο Γεωργίας, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ψαράδες.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Συλλούρης. 

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εγώ δε θα μιλήσω επί της ουσίας αλλά επί της διαδικασίας.  Θα εισηγούμουν ξανά ή θα 
υπενθύμιζα στην έδρα την εισήγησή μου, όταν έχουμε έτσι τόσο πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι αυτό των 
παραλιών, που φαντάζομαι θα έχουμε σε λίγες μέρες, ή το Κυπριακό, να ορίζεται χρόνος.  Δεν μπορεί να 
μιλούμε κάθε κόμμα μισή ώρα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Βαρνάβα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αν θα μιλήσετε… 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Όχι, δε θα μιλήσω αρκετή ώρα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …επ’ αρκετόν, θα έρθετε στο βήμα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Πολύ σύντομα.  Με έχει καλύψει…  Μας έχει καλύψει πλήρως ο κ. Νικολαΐδης.   



2045 

 

 Απλά, δύο πράγματα να πω, τα οποία έχει επισημάνει ο κ. Φυττής.  Είναι οξύμωρο δηλαδή, κύριε 
Πρόεδρε, σήμερα να έρχεται η κυβέρνηση και να δίνει μία άδεια “γρι γρι”, ενώ προ μερικών μηνών είχε 
προχωρήσει και είχε απαγορεύσει το λεγόμενο “μάτι των δικτύων, το μικρό”, με το οποίο μπορούσαν οι 
επαγγελματίες ψαράδες να πάρουν μαρίδα.  Τους το έχει διπλασιάσει, με αποτέλεσμα να μην είναι κατορθωτή 
η αλίευση μαρίδας, και δίνει ακριβώς εκείνο το δίκτυ στο γρι γρι.  Άρα, αν η κυβέρνηση σήμερα έχει έγνοια, γιατί 
ο λαός πρέπει να φάει φτηνό ψάρι, ας επιστρέψει και ας δώσει εκείνο το μάτι είτε μικρότερο μάτι δικτύων, που 
είχαν προηγουμένως οι ψαράδες, οι αλιείς.   

 Από την άλλη πλευρά, κύριε Πρόεδρε, αν και μερικές μέρες έχει που έχει δοθεί η άδεια του πρώτου γρι 
γρι, αποδεδειγμένα μέσα στα βιβλία των ψαράδων μπορεί να διεξαχθεί έλεγχος από προχτές μέχρι σήμερα να 
δείτε πόσο τεράστια είναι η μείωση των ψαριών τα οποία αλιεύουν οι άνθρωποι, γιατί, παρακολουθώντας τες 
δηλώσεις στο Προεδρικό που έγιναν και του διευθυντή του Τμήματος Αλιείας, ακούσαμε ότι δε θα επηρεαστεί 
το εισόδημα των επαγγελματιών ψαράδων.  Από τις πρώτες κιόλας μέρες έχει μειωθεί· δεν ξέρω στο πόσο.  
Στο 90%;  Άρα, αυτά είναι αποδεικτικά στοιχεία, ώστε με την ψήφιση… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Αριστοτέλη Μισό) 

 Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ!  Κύριε συνάδελφε, να απαντήσετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε! 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Μη μας προκαλέσετε άλλο να απαντήσουμε και σε σας!  Σας παρακαλώ!  Μη μας προκαλέσετε! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Αριστοτέλη Μισό) 

 Μη μας προκαλέσετε!  Άρα, δε θέλουμε να προκληθούμε, για να μην απαντήσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, να μην υπάρχουν διακοπές!  Παρακαλώ να απευθύνεστε στην έδρα, όταν ομιλείτε!  
Οιοσδήποτε ομιλεί! 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Περδίκης, δευτερολογία.  Ο κ. Κυπριανού, πρωτολογία.  

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε.  Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση…  Αν ο φίλος ο κ. Φυττής έχει εντοπίσει 
από το βήμα το πρόβλημα της αισχροκέρδειας ή, αν θέλετε, του κάτι περίεργου που συμβαίνει, να βγαίνει το 
ψάρι στην ακτή €2 και να φτάνει στην αγορά €8, σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι στη μέθοδο που αλιεύεται 
το ψάρι, αλλά στη μέθοδο που εμπορεύονται το ψάρι.  Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην εμπορία και εκεί πρέπει 
να αναζητηθεί το πρόβλημα και όχι στη μέθοδο! 

 Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να θίξω -και λυπούμαι να το πω, γιατί έν’ ένα θέμα αρχής- είναι το ότι, εάν 
ο στόχος μιας πολιτείας είναι πώς θα δώσει φέτος φτηνό ψάρι στην αγορά, χωρίς να σκέφτεται τι θα γίνει του 
χρόνου ή του άλλου χρόνου ή του άλλου χρόνου, τότε έχουμε χάσει την έννοια της αειφορίας και της 
βιωσιμότητας, την οποία τάχα αναζητούμε σε ό,τι αφορά την οικονομία.  Σημαίνει ότι λογικές της σπέκουλας τις 
μεταφέρουμε και στη φύση και στη διαχείριση των φυσικών πόρων.  Ε, εντάξει, αυτό συμβαίνει για χρόνια, το 
ξέρουμε, αλλά είπαμε ότι μετά την οικονομική κρίση κάτι πρέπει ν’ αλλάξει σ’ αυτή χώρα, να σκεφτόμαστε λίγο 
πιο μακροπρόθεσμα, λίγο πιο βιώσιμα, λίγο πιο αειφορικά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε. Ο κ. Κυπριανού.  Και έχει εξαντληθεί η συζήτηση! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, όλες οι ευρωπαϊκές Οδηγίες θέτουν το μέτρο όσον αφορά τους μαζικούς τρόπους 
σύλληψης της πανίδας.  Αυτό το κοινοβούλιο έχει απαγορεύσει το επιλεκτικό μέσο σύλληψης ψαριών, το 
αθλητικό ψάρεμα, που είναι το ψαροντούφεκο.  Είναι πράγματι σχήμα οξύμωρο να το απαγορεύεις σε 
ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι γυμνασμένοι, να κάνουν κατάδυση, για να κτυπήσουν ένα ψάρι, και 
να επιτρέπεις μαζικούς τρόπους σύλληψης.  Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί!  Και συμφωνώ απόλυτα 
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με το φίλο μου το Γιώργο τον Περδίκη όσον αφορά την αειφορία.  Τα πάντα πρέπει να γίνονται με μέτρο!  
Δυστυχώς, οι πολιτικές πιέσεις έχουν -και το λέω ξεκάθαρα- οδηγήσει στο αυτή η πολιτεία να έχει χάσει το 
μέτρο.  Δεν μπορεί να απαγορεύεις παραδείγματος χάριν το κυνήγι με κυνηγετικό όπλο, που είναι επιλεκτικός 
τρόπος σύλληψης, και να επιτρέπεις παραδείγματος χάριν τη σύλληψη με τα δίκτυα!  Εγώ δεν έχω πεισθεί, 
κύριε Πρόεδρε, ότι όντως αυτή η μέθοδος είναι μέθοδος αειφόρος, δηλαδή ότι μπορούμε να συλλαμβάνουμε 
αυτά τα ψάρια σε κατάσταση αειφορίας, γι’ αυτό θα τηρήσω αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Έχουμε εξαντλήσει τη συζήτηση. 

 Θα θέσω πρώτα προς ψήφιση την τροπολογία του ΑΚΕΛ. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Κατσουρίδη. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 …την αποσύρουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποσύρεται η τροπολογία του ΑΚΕΛ. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα λοιπόν, προχωρώ εις τη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 4Β.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων αυτών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι δύο ψήφους υπέρ, ουδεμίαν αρνητική ψήφο και είκοσι πέντε αποχές, τα άρθρα 1 και 2 
εγκρίνονται. 

 Τώρα προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Συνεπώς, με είκοσι δύο ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και είκοσι πέντε αποχές, η πρόταση νόμου 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 14 θέμα είναι «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».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«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» 

Παρόντες: 

 Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής 

 Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας 

 Αδάμος Αδάμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31

η
  Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2013.  Στα 

πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.  

 Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ 
για συνεργασία στον Πολιτιστικό Τομέα, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 12 Ιανουαρίου 2012, κατόπιν 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65.541, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2011.  

 Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι η συμφωνία θέτει το γενικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών, περιλαμβανομένων των δυνατοτήτων για πολιτιστικές ανταλλαγές, με συμμετοχή σε σεμινάρια, 
εκδηλώσεις, εκθέσεις, διασκέψεις και συνέδρια, καθώς και τη δημιουργία κοινής επιτροπής η οποία θα έχει 
συντονιστικό ρόλο και θα συνεδριάζει εκ περιτροπής στις δύο χώρες. Η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε ότι η 
εφαρμογή της συμφωνίας εξαρτάται από τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και στο παρόν στάδιο δεν 
μπορεί να υλοποιηθεί πρακτικά. 

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

 Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
εισηγείται ομόφωνα την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας αυτής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Κύρωση της Συμφωνίας.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκριθούν; 

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

 Τρίτη ανάγνωση. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ, κύριοι και κυρίες! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως 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. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 15 θέμα είναι «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».  Η 
έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«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» 

Παρόντες: 

 Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής 

 Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας 

 Αδάμος Αδάμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2013.  Στα 
πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.  

 Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της 
συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας 
της Κορέας αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Μαΐου 2012 από τους αντιπροσώπους των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντιπρόσωπο 
της Δημοκρατίας της Κορέας.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω συμφωνία, αφού επιβεβαιώνει 
την προσήλωση των συμβαλλόμενων μερών στις δημοκρατικές αρχές, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις 
θεμελιώδεις ελευθερίες, στο κράτος δικαίου και στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, προνοεί συνεργασία στα πιο 
κάτω θέματα: 
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1. Στον οικονομικό και εμπορικό τομέα και στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών, 

2. στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας σε τομείς όπως η καταπολέμηση της 
διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής, η τρομοκρατία κ.λπ., 

3. στην οικονομική ανάπτυξη, περιλαμβανομένων των τομέων του εμπορίου, των επενδύσεων, της 
φορολογίας, των τελωνείων, του ανταγωνισμού, της επιστήμης και της τεχνολογίας, της ενέργειας και 
των μεταφορών, 

4. στην αειφόρο ανάπτυξη, περιλαμβανομένης της υγείας, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, της 
αλλαγής του κλίματος, της γεωργίας, της ναυτιλίας και της αλιείας, 

5. στην παιδεία και στον πολιτισμό, 

6. στη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, περιλαμβανομένης της νομικής συνεργασίας και της 
συνεργασίας στους τομείς της μετανάστευσης, της καταπολέμησης παράνομων ναρκωτικών, του 
ξεπλύματος χρημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

7. στον τουρισμό και στη δημόσια διοίκηση. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συμφωνία βρίσκεται σε διαδικασία κύρωσης από τα κράτη μέλη και 
εκκρεμεί η κύρωσή της από πέντε μόνο κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Εξωτερικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η συμφωνία είναι από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες τέτοιου 
είδους που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτου κράτους και είναι μοναδική 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτους της Ασίας.  Η συμφωνία αυτή, κατά τους ίδιους εκπροσώπους, 
ανανεώνει τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε το 2001 και αφορά κυρίως πολιτικά θέματα συνεργασίας, 
δημιουργώντας θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων και δίνοντας έτσι ώθηση στην εμπορική και 
οικονομική συνεργασία μεταξύ των μερών.  

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

 Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
εισηγείται ομόφωνα την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της 
συμφωνίας, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «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». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μη υπαρχόντων ομιλητών επί θέματος αρχής, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Κύρωση.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 3; 

 Δεν υπάρχει ένσταση.  Συνεπώς, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως 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.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 



2050 

 

 Θα παρακαλέσω ησυχία!  Δεν ακούμε ούτε τη φωνή μας!   

 Τα θέματα υπ’ αριθμόν 16 μέχρι και 39 αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία.   

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία.   

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατατέθηκαν  
από τους υπουργούς 

Παραπέμπονται στις 
επιτροπές 

1.  Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου 
Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.122-2013). 

Οικονομικών Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

2.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.123-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

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

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

4.  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). 

Γενικό Λογιστή εκ μέρους του 
Υπουργού Οικονομικών  

Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών  

5.  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). 

Υγείας  Νομικών  

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

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

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

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος 

Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων  

8.  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). 

Συγκοινωνιών και Έργων  Συγκοινωνιών και 
Έργων 

9.  Οι περί του Ασυμβιβάστου προς την 
Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Δημοκρατίας 
Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων 

Οικονομικών  Θεσμών, Αξιών και 
Επιτρόπου Διοικήσεως 
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Συναφών Δραστηριοτήτων τους 
(Διαδικασία Έρευνας και Σύνταξης 
Πορίσματος της Επιτροπής) Κανονισμοί 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.048.107-2011). 

10.  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). 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος  

Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων  

11.  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). 

Υγείας  Νομικών  

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

Οικονομικών  Νομικών  

13.  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). 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος  

Νομικών  

14.  Οι περί Προστασίας της Παραλίας 
(Άδειες και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.062-2012). 

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

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

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

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

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος  

Νομικών  

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

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος  

Νομικών  

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

Συγκοινωνιών και Έργων  Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

19.  Οι περί Τμήματος Οδικών Μεταφορών - Συγκοινωνιών και Έργων  Νομικών  
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Θέση Βοηθού Πρώτου Ελεγκτή 
Μεταφορών (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.049.075-2012). 

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

Παιδείας και Πολιτισμού Νομικών  

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

Συγκοινωνιών και Έργων  Νομικών 

22.  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). 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος  

Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων  

23.  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). 

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

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

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

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

Παιδείας και Πολιτισμού  Παιδείας  

26.  Οι περί την Άσκηση στο Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 
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). 

  

27.  Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση της 
Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας για 
το έτος 2012 για τους πιο κάτω 
οργανισμούς: 
α.  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου,  
β.  Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, 
γ.  Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, 
δ.  Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, 
ε.  Οργανισμός Κυπριακής 

 Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, 
στ. Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,  
ζ.  Διαχειριστής Συστήματος 

 Μεταφοράς. 
(Αρ. Φακ. 10.01.002). 

Γενικό Ελεγκτή εκ μέρους  
του Υπουργού Οικονομικών  

Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών 
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Προτάσεις νόμου 
 

Κατατέθηκαν από Παραπέμπονται στις 
επιτροπές 

1. Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του 
Επαγγέλματος των Οπτικών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.055-2013). 

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις  

Υγείας 

2. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.056-2013). 

 

Ρίκκο Μαππουρίδη και 
Νίκο Νουρή, 
βουλευτές εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας, 
Ανδρέα Κυπριανού, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού,  
και Κυριάκο Χατζηγιάννη, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου 

Εσωτερικών  

3. Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης 
των Γεωγραφικών Ονομάτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.057-2013). 

Σωτήρη Σαμψών, 
Κυριάκο Χατζηγιάννη και  
Ζαχαρία Κουλία,  
βουλευτές εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, 
Γεώργιο Προκοπίου, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας, 
Δημήτρη Συλλούρη, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας,  
και Φειδία Σαρίκα, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου  

Νομικών 

4. Ο περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του 
Κοινού σε Δημόσια Αρχεία και 
Πληροφορίες Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.058-2013). 

Νίκο Τορναρίτη 
και Σωτήρη Σαμψών  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού  

Νομικών  

5. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.059-2013). 

Αθηνά Κυριακίδου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος  
και Ευθύμιο Δίπλαρο  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού 

Παιδείας  

6. Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.060-2013). 

 

Αθηνά Κυριακίδου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος  
και Ευθύμιο Δίπλαρο  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού 

Παιδείας  

7. Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.061-2013). 

Χρίστο Μέση,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού  

Εσωτερικών  

8. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.062-2013). 

Χρίστο Μέση,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού  

Εσωτερικών  
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9. Ο περί της Δέκατης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.063-2013). 

Δημήτρη Συλλούρη, 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κόμματος, Γιώργο Περδίκη, 
βουλευτή του Κινήματος 
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 
και Νίκο Νικολαΐδη  
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Νομικών  

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Κατσουρίδης και ο κ. Συλλούρης. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Στις προτάσεις νόμου υπάρχουν δύο προτάσεις που υπογράφονται από τους συναδέλφους Αθηνά 
Κυριακίδου του ΔΗΚΟ και Ευθύμιο Δίπλαρο του Δημοκρατικού Συναγερμού.  Πραγματεύονται κατ’ ανάλογο 
τρόπο με την κυβερνητική πρόταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι το υπ’ αριθμόν... 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Είναι τα υπ’ αριθμόν 5 και 6 στις προτάσεις νόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα! 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Πραγματεύονται λοιπόν κατ’ ανάλογο τρόπο με τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών 
την αλλαγή στη θητεία τους.   

 Κατά τη γνώμη μου, το θέμα εμπίπτει σαφώς στην επιτροπή Νομικών και όχι στην επιτροπή Παιδείας.  
Είναι ρύθμιση καθαρά νομική υφής κατά τον ίδιο τρόπο που συζητηθήκαν και τα συμβούλια των ημικρατικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το κυβερνητικό νομοσχέδιο συζητείται στην επιτροπή Νομικών; 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Συλλούρης. 

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, για το θέμα της αλλαγής του συντάγματος θα εισηγούμουν το θέμα να εξεταστεί στην 
επιτροπή Θεσμών και όχι στην επιτροπή Νομικών.  Είναι θέμα που καθαρά έχει σχέση με τη λειτουργία των 
θεσμών, ενός σοβαρού θεσμού, ίσως του σοβαρότερου.  Δεν είναι θέμα νομικό.  Και πέραν τούτου, δε θέλω να 
πω ότι στη Νομικών είναι συνάδελφοι δικηγόροι, με ό,τι αυτό σημαίνει, που μπορεί να έχουν και κάποιες 
ιδιαίτερες ευαισθησίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με όλο το σεβασμό σε όλες τις απόψεις, επειδή στον Πρόεδρο εναπόκειται να πάρει την τελική 
απόφαση, για να μην μπαίνουν σε ψηφοφορία αυτά τα θέματα, θεωρώ, για το θέμα τροποποιήσεως του 
συντάγματος, ότι είναι αδιανόητο να μην ασχοληθεί η επιτροπή Νομικών με την τροποποίηση του 
συντάγματος.  Εάν η επιτροπή Θεσμών θέλει να εμπλακεί, πολύ εύκολα μπορεί να διευθετηθεί η παρουσία ή η 
συμπροεδρία των δύο επιτροπών από τους προέδρους των επιτροπών Νομικών και Θεσμών.   

 Ο κ. Τορναρίτης έχει το λόγο. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά την τροποποίηση του συντάγματος και την πρόταση τη 
συγκεκριμένη, ότι πρέπει πράγματι να συζητηθεί στην επιτροπή Νομικών.  Για την τοποθέτηση όμως του κ. 
Κατσουρίδη, επειδή άπτονται θεμάτων που αφορούν απόλυτα, θα έλεγα, την επιτροπή Παιδείας, ίσως τα 
συγκεκριμένα να τα δουν από κοινού οι δυο επιτροπές Παιδείας και Νομικών, όσον αφορά το ΤΕΠΑΚ και το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία! 

 Κύριε Συλλούρη, θέλετε να πείτε κάτι; 

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εγώ σέβομαι την απόφασή σας, αλλά θέλω να κάμω μια έκκληση.  Επειδή η Νομικών 
πέραν των άλλων έχει και πολλά νομοσχέδια, να δοθεί προτεραιότητα.  Έχει σημασία, ει δυνατόν, να ψηφιστεί 
πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Σαμψών... 

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: 

 Δε νοείται να μιλούμε γι’ αυτό το θέμα, σήμερα ακόμα να συζητούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συμφωνώ απόλυτα και υπερθεματίζω! 

 Ο κ. Σαμψών, παρακαλώ, πού είναι; 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Εδώ είμαι, κύριε Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είσαστε ο πρόεδρος της επιτροπής Νομικών, ο νέος πρόεδρος της επιτροπής Νομικών.   

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει κανένα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, ακούσατε τι έχει πει ο κ. Συλλούρης.  Το προεδρείο συμφωνεί και υπερθεματίζει. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Να πω επίσης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

(Γελώντας) 

 Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε! 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ε, σας υπόβαλα ερώτημα και απαντήσατε!   

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 
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 Ναι, ναι, ναι!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε μου είπατε ότι θέλετε να μιλήσετε! 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Να πω επίσης για το υπ’ αριθμόν 3, που είναι «Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών 
Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», ότι είναι επανακατάθεση 
προηγούμενης πρότασης νόμου.  Απλά, φεύγει από τον ποινικό κώδικα, που ήταν η πρόταση, και πάει στον 
οικείο νόμο.  Απλώς ξεκαθαρίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το υπ’ αριθμόν 3;  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας;   

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Όχι, όχι, έχετε τη λανθασμένη!  Στη διορθωμένη κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων είναι στις 
προτάσεις νόμου το υπ’ αριθμόν 3.  Στις προτάσεις νόμου λέω, Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγώ έχω τη διορθωμένη! 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Κι εγώ έχω τη διορθωμένη και είναι το υπ’ αριθμόν 3! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχετε πει τον τίτλο, παρακαλώ τις υπηρεσίες να ενεργήσουν. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Στις προτάσεις νόμου, Πρόεδρε!  Λέω για τις προτάσεις νόμου, όχι για τα νομοσχέδια! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Α, στις προτάσεις νόμου!  «Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Ακριβώς! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.669, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο όλα 
ανεξαιρέτως τα εισοδήματα (μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, εφάπαξ, ταμεία προνοίας, ενοίκια, τόκοι, μερίσματα, 
κέρδη από πωλήσεις μετοχών, εισοδήματα από ασφαλιστικά συμβόλαια, φιλοδωρήματα κτλ.) είναι 
φορολογητέα ή όχι. 

 Παρακαλώ επίσης να μας ενημερώσετε τι συμβαίνει με τα μη χρηματικά εισοδήματα, δηλαδή εκείνα σε 
είδος (αυτοκίνητα, σπίτια, ταξίδια, τηλέφωνα, χαμηλότοκα δάνεια κτλ.). Τι προνοεί η νομοθεσία και γιατί μέχρι 
τώρα κάποια από αυτά ήταν και παραμένουν αφορολόγητα με την ανοχή του κράτους;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.670, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι φοιτητές είναι 
λήπτες φοιτητικού πακέτου, καθώς και το ποσό που δαπανάται από το κράτος για το πακέτο αυτό τα τελευταία 
πέντε χρόνια. Παρακαλώ επίσης όπως μας σταλθούν τα στοιχεία για τους φοιτητές που λαμβάνουν φοιτητική 
χορηγία στην Κύπρο και στο εξωτερικό ξεχωριστά.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.671, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχουν αποδεχθεί τη μείωση των 
απολαβών τους που προκύπτουν από ερευνητικά προγράμματα του πανεπιστημίου και έχουν επιτύχει να 
θεωρούνται συντάξιμα τα επιδόματά τους.  

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται στους 
καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου να παραβιάζουν τη γενική πολιτική του κράτους για κλιμακωτό 
περιορισμό των απολαβών των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τη γενική αρχή ότι τα 
επιδόματα δεν μπορεί να είναι συντάξιμα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.672, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατασκευή 
του χώρου όπου αποθηκεύτηκε και φυλάγεται το ενταφιασμένο Askarel των μετασχηματιστών της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Λεμεσό. Με την ευκαιρία να κατατεθεί ένα πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και των 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.673, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου σε ερώτησή 
μου με αρ. 23.06.010.02.285 αναφορικά με ενδεχόμενη ρύθμιση που να επιτρέπει αναστολή της μετάθεσης 
εκπαιδευτικού μητέρας τριδύμων στη μέση ή δημοτική εκπαίδευση πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού επρόκειτο να εισηγηθεί στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να εξετάζει με ευαισθησία τα 
αιτήματα των μητέρων τριδύμων για μη μετάθεση μετά τη λήξη των δώδεκα μηνών για φροντίδα βρέφους, 
περίοδος που παραχωρείται σε όλες τις μητέρες εκπαιδευτικούς. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε και εισηγήθηκε με επιστολή προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
την εξέταση με ευαισθησία των αιτημάτων των εκπαιδευτικών μητέρων τριδύμων για μετάθεση και ποια ήταν η 
απάντηση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.674, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι η Γαλλία, μετά από μία πρόσφατη θανατηφόρα επίθεση από φασιστικά 
στοιχεία, θα προχωρήσει σε νομοθετική απαγόρευση της δράσης οργανώσεων που προωθούν το ρατσισμό, 
την ξενοφοβία, τον άκρατο εθνικισμό και τη βία και ταυτόχρονα αμφισβητούν τους δημοκρατικούς θεσμούς και 
προωθούν την κατάλυση της δημοκρατίας, αφού προωθούν τα πρότυπα καθεστώτων που έχουν αιματοκυλίσει 
την ανθρωπότητα, όπως ο φασισμός και ο ναζισμός.  Αυτές είναι οι απόψεις των Γάλλων κυβερνητικών 
αρμόδιων. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προβληματίζει την 
Κυπριακή Δημοκρατία η ανάπτυξη νεοφασιστικών κινήσεων στην Κύπρο και αν παρακολουθεί τις ενέργειες 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.675, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες γης στη Μοσφιλωτή Λάρνακας διαμαρτύρονται για 
τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ανάπτυξη των οικισμών από τη διέλευση γραμμών ηλεκτρισμού 
υψηλής τάσης. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζεται 
σύντομα μετακίνηση των καλωδίων και των πυλώνων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου από την περιοχή 
Μοσφιλωτής Λάρνακας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.676, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013, 
πληροφορηθήκαμε από το Γενικό Χημείο του Κράτους ότι βρέθηκε σε συμπληρώματα διατροφής αμερικανικής 
προέλευσης μεγάλο ποσοστό γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Τα συγκεκριμένα συμπληρώματα 
διατροφής διατίθενται συνήθως σε ορισμένα ιδιωτικά γυμναστήρια. Παράλληλα, πληροφορηθήκαμε ότι το 
Γενικό Χημείο του Κράτους διενεργεί αναλύσεις σε προϊόντα, για να διαπιστώσει κατά πόσο περιέχουν γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς. 
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Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αναλύσεις που 
γίνονται σε τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά. Παρακαλώ όπως μας 
πληροφορήσετε για τον αριθμό και τα είδη των δειγμάτων που εξετάστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια και ποια 
είναι τα ευρήματα. Παρακαλώ επίσης όπως μας πληροφορήσετε αν γίνονται αναλύσεις και σε γεωργικά 
προϊόντα που προέρχονται από τα κατεχόμενα και ποια είναι τα αποτελέσματα. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο 
υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου 
να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που υπάρχει και επιτρέπει την κυκλοφορία στην κυπριακή αγορά 
συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.677, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Καθώς πλησιάζει η δεύτερη επέτειος της 11
ης

 Ιουλίου, της τραγικής μέρας της φονικής έκρηξης στη 
ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” στο Μαρί, παραμένουν ανοικτές οι πληγές που προκάλεσε η τραγωδία. 
Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη, κάποιοι σοβαρά και ένας τουλάχιστον 
πάρα πολύ σοβαρά. 

Με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων αυτών παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να 
πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων αυτών και αν η 
κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει επαρκώς τα θύματα της τραγωδίας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.678, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της νέας 
κυβέρνησης για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μελετά την άρση της παράλογης -κατά την 
άποψή μου- απαγόρευσης της τοποθέτησης μικρών ανεμογεννητριών εντός των ορίων ανάπτυξης οικιστικών 
περιοχών.  Επιτέλους φαίνεται ότι κάποιοι αρμόδιοι έχουν κατανοήσει ότι οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες δεν 
παράγουν θόρυβο ούτε είναι άσχημες και κακόγουστες όπως ισχυρίζονταν πριν λίγα χρόνια, προκειμένου να 
δικαιολογήσουν την πεισματική άρνησή τους για άρση της σχετικής πρόνοιας της εντολής του Υπουργού 
Εσωτερικών. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι θα 
καταργηθεί από την υπουργική εντολή η πρόνοια που απαγορεύει την εγκατάσταση μικρής ανεμογεννήτριας 
εντός ορίων ανάπτυξης οικιστικής περιοχής, πότε προγραμματίζεται να γίνει αυτό και υπό ποιους όρους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.679, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Σύμφωνα με πληροφορίες της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), μέχρι σήμερα 
καμία πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου δε δίνεται σε πρόσωπα που τελούν υπό κράτηση για σκοπούς 
απέλασης ή φυλακισμένους, αφού δεν υπάρχουν αιτήσεις ασύλου στα κρατητήρια ή τις φυλακές, ενώ υπάρχει 
άρνηση για μεταφορά των αιτητών ασύλου στην Υπηρεσία Ασύλου, για να υποβάλουν αίτηση. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι 
καταγγελίες της ΚΙΣΑ.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.680, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει για τις τοποθετήσεις και ανακατατάξεις στο 
Υπουργείο Εξωτερικών και πώς αυτές συνάδουν με τις εξαγγελίες για εξοικονομήσεις και περισυλλογή.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.681, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία 

 «Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.02.503 και ημερ. 13 Μαρτίου 2013, θα ήθελα να 
διευκρινίσω ότι το δεύτερο ερώτημα αφορά το ύψος των συντάξεων που κατέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία 
από το 1974 μέχρι και το 2012 στους δημόσιους υπαλλήλους και όχι σε όλους τους εργαζομένους. 

 Δεδομένης της διευκρίνισης αυτής, θα παρακαλούσα τον αρμόδιο υπουργό να με ενημερώσει τόσο 
σχετικά με το εν λόγω ερώτημα όσο και σχετικά με τα τρία άλλα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην 
ερώτηση και τα οποία δεν έχουν τύχει καμιάς απάντησης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.682, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί για τις έντονες αντιδράσεις του δήμου Μέσα Γειτονιάς αναφορικά με την 
ενδεχόμενη κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης υλικών κατεδαφίσεων σε περιοχή που εφάπτεται με την 
οικιστική ζώνη.  Σύμφωνα με το δήμο Μέσα Γειτονιάς, η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη με δεκάδες βιοτεχνίες 
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και η κατασκευή τέτοιου εργοστασίου, που προτείνεται να χωροθετηθεί δίπλα από οικιστική περιοχή του 
δήμου, θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αφού θα προκαλέσει οχληρία, δυσοσμία και 
προβλήματα σε σχέση με την οδική ασφάλεια της περιοχής. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα ληφθούν 
υπόψη οι έντονες αντιδράσεις του δήμου Μέσα Γειτονιάς κατά την εξέταση της αίτησης για κατασκευή 
εργοστασίου διαχείρισης υλικών κατεδαφίσεων, καθώς και αν εξετάζεται η εξεύρεση άλλου, καταλληλότερου 
χώρου για την κατασκευή του εν λόγω εργοστασίου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.683, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Ένα από τα κίνητρα που δίνονται σε ιδιοκτήτες που αναπαλαιώνουν διατηρητέα οικοδομή είναι ο 
“χαρισμένος συντελεστής”, ο οποίος μπορεί να πωληθεί στην ελεύθερη αγορά σε ιδιοκτήτες ακινήτων σε 
περιοχές που καθορίζονται ως δέκτες.  Οικοδομές που έχουν σχεδόν ή πλήρως ολοκληρώσει τις οικοδομικές 
τους εργασίες δε δικαιούνται το κίνητρο αυτό που, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του νόμου, δίνεται εφόσον η 
οικοδομή χρειάζεται συντήρηση. Το κίνητρο αυτό είναι βασικά δώρον άδωρον, γιατί ο χρόνος που μεσολαβεί 
μέχρι να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης/αιτητής από την αρμόδια αρχή για το ποσό που δικαιούται να διαθέσει ως 
χαρισμένο συντελεστή είναι αδικαιολόγητα μεγάλος.  Σε ορισμένες περιπτώσεις η λήψη της έγκρισης πλησιάζει 
στην ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και απώλειας του δικαιώματος αυτού.  Επιπλέον, οι πιθανοί 
αγοραστές του συντελεστή αυτού έχουν περιοριστεί λόγω της πολεοδομικής αμνηστίας και της ύφεσης στην 
κτηματαγορά και φαίνεται ότι τα νέα μέτρα για την ούτω καλούμενη “επανεκκίνηση της οικονομίας” θα 
περιορίσουν ακόμα περισσότερο τους πιθανούς αγοραστές του συντελεστή αυτού.  Τονίζεται ότι η μεταφορά 
του χαρισμένου συντελεστή δεν επιβαρύνει με οποιοδήποτε κόστος τη Δημοκρατία.  Αντιθέτως, υπάρχει 
εισόδημα λόγω του τέλους 10% που κρατείται ως εισφορά στο Ειδικό Ταμείο Διατήρησης δυνάμει του εδαφίου 
(1) του άρθρου 15. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να 
προωθήσει τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να επεκταθεί χρονικά η διάρκεια του δικαιώματος σε 
χαρισμένο συντελεστή.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.684, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι σε επιστολή που έστειλε στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού η διευθύντρια του πολωνικού τμήματος EUNIC στις Βρυξέλλες αναφέρεται ότι το συμβούλιο του 
οργανισμού θεωρεί ότι το πρόγραμμα “Transpoesie” δεν αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για την παρουσίαση 
του ποιήματος “Νιόβη:  Τουρκική εισβολή στην Κύπρο ’74” του ποιητή Γιώργου Μοράρη. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα 
προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση και το υπουργείο, για να υπερασπιστούν το δικαίωμα του ποιητή Γιώργου 
Μοράρη στην ελεύθερη έκφραση και το ανθρωπιστικό νόημα της ποίησης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.685, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για επεμβάσεις στην παραλία της Πύλας (παρά το εγκαταλελειμμένο 
ξενοδοχείο “Beau Rivage”) που έχουν καταστρέψει το φυσικό τοπίο της παραλίας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι 
εργασίες που έγιναν στην περιοχή και ποια ήταν η ανάμειξη του αρμόδιου Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.686, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν πεθάνει αιγοπρόβατα σε κτηνοτροφικές φάρμες από υποσιτισμό, λόγω 
του γεγονότος ότι οι κτηνοτρόφοι, σύμφωνα και με δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αδυνατούν 
λόγω οικονομικών δυσκολιών να αγοράσουν ζωοτροφές. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει η αρμόδια αρχή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό.  Παρακαλώ επίσης τον 
αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν επιλέχθηκαν άλλες εναλλακτικές 
λύσεις για το πρόβλημα που προέκυψε, όπως η ευθανασία των ζώων ή η δωρεάν παραχώρησή τους σε 
ενδιαφερομένους ή πώλησή τους σε χαμηλές τιμές.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

(Έχει διατηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των αποστολέων.) 
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Απάντηση ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου 
Μητσόπουλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.112, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

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

2. Με τις πρόνοιες του άρθρου 18Δ του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου (Τροποποιητικός) του 2003 
ρυθμίζεται ο έλεγχος των διαφημιστικών κατασκευασμάτων/πινακίδων στους αυτοκινητόδρομους. 

3. Παρά την ύπαρξη της πιο πάνω νομοθεσίας, μεγάλος αριθμός διαφημιστικών 
κατασκευασμάτων/πινακίδων έχει τοποθετηθεί παράνομα σε όλους ανεξαίρετα τους αυτοκινητόδρομους και με 
τρόπο που παραβιάζονται οι σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας για αποστάσεις, διαστάσεις κλπ. 

4. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, στα πλαίσια της εφαρμογής της εν λόγω Νομοθεσίας, (άρθρο 18Θ(1)) είχε 
προχωρήσει ως Αρμοδία Αρχή στην επίδοση προειδοποιήσεων προς τους ιδιοκτήτες των διαφημιστικών 
κατασκευασμάτων που είχαν τοποθετηθεί παράνομα. Ως αποτέλεσμα, οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες είχαν 
προσφύγει στη δικαιοσύνη καταχωρώντας αγωγές με τις οποίες εγέρθηκε σωρεία νομικών ζητημάτων. 

5. Σε απόφαση της ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου ημερομηνίας 3.4.2008, κρίθηκε ότι ως Αρμοδία 
Αρχή για την έκδοση αδειών τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στους αυτοκινητόδρομους είναι οι Δήμοι ή 
τα Κοινοτικά Συμβούλια και όχι το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

6. Μετά την πιο πάνω απόφαση της ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων 
δεν νομιμοποιείται να εκδίδει άδειες τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στους αυτοκινητόδρομους και δεν 
μπορεί να ελέγχει την τοποθέτηση τους. Οι προσπάθειες του Τμήματος Δημοσίων Έργων για τροποποίηση της 
σχετικής νομοθεσίας σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας δεν απέδωσαν λόγω της μη 
συναίνεσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της απροθυμίας των Δήμων να εκχωρήσουν στο Τμήμα 
Δημοσίων Έργων την εξουσία αυτή.» 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.411, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.430, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, με 
ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2013, σε σχέση με την πιο πάνω Ερώτηση του κ. Περδίκη, και σας πληροφορώ 
τα ακόλουθα: 

 Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με στόχο τον περιορισμό της ρύπανσης των ταμιευτήρων των 
φραγμάτων προχωρεί όπου είναι δυνατόν σε περιφράξεις και ελέγχους των εισόδων πρόσβασης.  Δυστυχώς 
λόγω έλλειψης προσωπικού, είναι αδύνατο να ελέγχονται οι εισόδοι στα φράγματα καθώς και η περιμετρική 
περίφραξη τους επί εικοσιτετραώρου βάσεως.  Επιπλέον, λόγω της μεγάλης περιμέτρου του φράγματος Άχνας 
που φτάνει τα 10,5 km, δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο η εποπτεία του. 

 Έγινε προσπάθεια στο μέρος που δόθηκε για αλιεία στο Φράγμα Άχνας, να γίνει περίφραξη με 
πασσάλους και ελεγχόμενη είσοδο.  Θα συνεχιστεί η προσπάθεια τοποθέτησης των πασσάλων όταν είναι 
εφικτό.  Δυστυχώς επί του παρόντος λόγω μειωμένων κονδυλίων δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί. 

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

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 
23.06.010.02.489, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 

Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνία 21/3/2013, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας 
πληροφορώ ότι η διαδικασία έκδοσης Ταυτότητας Νοσηλείας σε Ευρωπαίους Πολίτες δεν διαφέρει από αυτή 
των υπόλοιπων πολιτών. 

 Ταυτότητα νοσηλείας εκδίδεται αυτόματα με την υποβολή αίτησης και την προσκόμιση των απαραίτητων 
πιστοποιητικών. Επισυνάπτεται αίτηση όπου περιγράφονται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

 Το Υπουργείο Υγείας θεωρεί ότι η πιο πάνω διαδικασία δεν επιδέχεται οποιασδήποτε περαιτέρω 
απλοποίησης.» 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους 
δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση. 
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Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.500, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

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

 Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ εκδόθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα, του 
2013 (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), αρ. 4624, ημερ. 8.2.2013). 

 Στο εν λόγω Διάταγμα προνοούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 “Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2014, η Αρμόδια Αρχή θα καταρτίσει Κατάλογο Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων Επαγγελματικής Χρήσης, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως τοξικά, πολύ τοξικά, καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την 
αναπαραγωγή σύμφωνα με τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

Από τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιλαμβάνεται στον 
Κατάλογο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Επαγγελματικής Χρήσης επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες 
χρήστες που παρουσιάζουν το Πιστοποιητικό Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων. Ο αριθμός μητρώου του επαγγελματία χρήστη θα καταγράφεται στο αντίγραφο του 
τιμολογίου που θα φυλάσσεται σε αρχείο του καταστήματος.” 

 Με την εφαρμογή των πιο πάνω διαδικασιών θα διασφαλίζεται ότι πρόσβαση στα φυτοφάρμακα που 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα για σκοπούς δηλητηρίασης ζώων, θα έχουν μόνο επαγγελματίες 
χρήστες και επιπλέον, θα διασφαλίζεται η απαιτούμενη ιχνηλασιμότητα. 

 Σημειώνεται, επίσης, ότι στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει η Αρμόδια Αρχή (Συμβούλιο 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων) για την αποτροπή της κακόβουλης χρήσης του σκευάσματος 
Lannate 20SL, έχει επιβληθεί στους πωλητές του προϊόντος να τηρούν ειδικό έντυπο αγοράς κατά την πώλησή 
του, στο οποίο ο αγοραστής να υπογράφει για την παραλαβή της συγκεκριμένης ποσότητας και τον σκοπό της 
χρήσης του σκευάσματος, καθώς και ότι γνωρίζει τις ποινές που προβλέπονται στο Νόμο για την παράνομη 
χρήση του. 

 Με τη ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.528, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. φακ. 
Ερ. 23.06.010.02.528 και ημερομηνία 26 Απριλίου 2013, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του Βουλευτή κ. 
Αντώνη Αντωνίου, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Το 2005 το Τμήμα Δημοσίων Έργων κατέθεσε στο Τμήμα Περιβάλλοντος Μελέτη Εκτίμησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για κατασκευή δρόμου από το αεροδρόμιο Πάφου μέχρι τον ποταμό 
Έζουσας.  Το έργο εξετάστηκε από την Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον στις 27 Μαΐου 
2005.  Η εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής ήταν να μελετηθούν τεχνικά δύο εναλλακτικές λύσεις για μείωση 
των επιπτώσεων στην ακτογραμμή και την άγρια ζωή της περιοχής.  Οι εναλλακτικές λύσεις ήταν οι πιο κάτω: 

1. Μετακίνηση της όδευσης βορειότερα, με επηρεασμό της περίφραξης του αεροδρομίου και 
υπογειοποίηση της όδευσης αυτής από το σημείο του χώρου στάθμευσης μέχρι τον ποταμό Έζουσας. 

2. Βελτίωση της υφιστάμενης όδευσης Λεμεσού-Πάφου, παρακάμπτοντας την οικιστική περιοχή της 
Αχέλειας και συνδέοντάς την με την πρώτη φάση του δρόμου από τη λεωφόρο Αγίων Αναργύρων μέχρι 
τον ποταμό Έζουσας. 

 Από περιβαλλοντική άποψη, η Περιβαλλοντική Αρχή τόνισε ότι η δεύτερη λύση ήταν πιο επιθυμητή. 

 Το Τμήμα Δημοσίων Έργων κατέθεσε αναθεωρημένη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
για κατασκευή δρόμου από το αεροδρόμιο Πάφου μέχρι τον ποταμό Έζουσας, η οποία εξετάστηκε από την 
Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2009.  Στη μελέτη διαφάνηκε ότι η πρώτη εναλλακτική λύση θα δημιουργούσε 
προβλήματα ασφάλειας στο αεροδρόμιο Πάφου και δεν λάμβανε υπόψη σχέδια για νέο τροχόδρομο. 
Επιπρόσθετα, συζητήθηκε μια νέα όδευση (τρίτη εναλλακτική λύση) που αφορούσε την κατασκευή 
υπερυψωμένου δρόμου πάνω από τη θάλασσα και την ακτή με τη χρήση πασσάλων-κολονών για τη στήριξη 
του οδοστρώματος. 
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 Μετά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εναλλακτικές λύσεις 2 και 3, ειδικά 
όσον αφορά τις επιπτώσεις στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής με ολική διατάραξη του οικοσυστήματος, τα 
σοβαρά ακτομηχανικά προβλήματα περιλαμβανομένης της διάβρωσης σε κάποιες περιοχές, και την αλλοίωση 
του θαλάσσιου χώρου που θα επιχωματωθεί, η Περιβαλλοντική Αρχή εισηγήθηκε τη μη υλοποίηση του έργου.  
Εισηγήθηκε, παράλληλα, όπως βελτιωθεί ο υφιστάμενος δρόμος βόρεια και ανατολικά του αεροδρομίου. 

 Στη συνέχεια κλήθηκε συνάντηση Διυπουργικής Επιτροπής (7.1.2010) στην οποία αποφασίστηκε όπως 
οι θέσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής εξεταστούν με συμπληρωματική μελέτη από ειδικό εμπειρογνώμονα σε 
θέματα προστασίας του θαλάσσιου χώρου και της πανίδας, ειδικά των θαλάσσιων χελωνών, με στόχο να 
καταδείξει κατά πόσον οι εργασίες μπορούν να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργηθούν 
ανεπανόρθωτες ουσιώδεις και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να υπολογιστεί το κόστος κατασκευής 
του έργου.  Η συμπληρωματική μελέτη έγινε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και εξετάστηκε από την 
Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον στις 11.10.2011.  Η Επιτροπή εκτίμησε ότι ο νέος 
προτεινόμενος σχεδιασμός της όδευσης διαφοροποιείται ελάχιστα από τον αρχικό προτεινόμενο σχεδιασμό, με 
τις ίδιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οπότε δεν διαφοροποιήθηκε η γνωμάτευση της 
Περιβαλλοντικής Αρχής. 

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

Απάντηση ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.545, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.010.02.545 και ημερομηνία 9 Μαΐου 2013 
σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας αποστέλλω τα ακόλουθα στοιχεία που έχει ζητήσει ο κ. Σταύρος 
Ευαγόρου: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 

00-106 

Α/Α Ονοματε- 

πώνυμο 

Θέση Ημ. 
διορισμού 

00-106 Μηνιαίος 
μισθός 

Καθήκοντα Θέσης  

1 Α.Ε. Προσωπική Βοηθός 5/3/2013 1658,92 2264,58 Προσωπική Βοηθός  

2 Α.Κ. Προσωπική Βοηθός 3/4/2013 1658,92 2264,58 Προσωπική Βοηθός  

3 Χ.Π. Ειδικός Συνεργάτης 19/3/2013      2874 3923,26 Προετοιμασία 
Ομιλιών, 
εξυπηρέτηση ΜΜΕ, 
ενημέρωση του ΠτΔ 
για δημοσιεύματα και 
εκπομπές των ΜΜΕ 
που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τον 
ΠτΔ  

 

4 Μ.Α.  Ειδικός Συνεργάτης 17/4/2013 2473,67 3376,79 Κοινωνικά και 
Ανθρωπιστικά 
Θέματα 

 

5 Δ.Μ. Ειδικός Συνεργάτης 19/3/2013 2673,83 3650,02 Έρευνα και μελέτη 
θεμάτων που του 
αναθέτει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. 
Ενημέρωση του ΠτΔ 
για θέματα που 
αφορούν το Γραφείο 
Τύπου του Προέδρου 

 

6 Π.Β. Ειδικός Συνεργάτης 8/4/2013 2192,75 2993,3 Αναπληρωτής 
Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος 

 

7 Α.Μ. Ειδική Συνεργάτιδα 
του ΠτΔ 

11/3/2013 1714,75 2340,78 Χειρισμός και 
προώθηση/επίλυση 
των προβλημάτων 
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πολιτών  

8 Χ.Μ. Ειδική Συνεργάτιδα 
του ΠτΔ 

16/4/2013 1495,5 2041,49 Θέματα 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών 

 

9 Π.Μ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου  

23/1/2006 1860,92 2540,32 Σύμβουλος- 
Ερευνητής 

 

10 Κ.Ξ. Α΄ Σύμβουλος 
Εκπροσώπου της 
ΔΕΑ 

6/3/1989 4277,75 5839,52 Σύμβουλος 
Εκπροσώπου της 
ΔΕΑ 

 

11 Μ.Κ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

14/5/2007 1787,83 2440,55 Λειτουργός Στήριξης/ 
Ψυχολόγος  

 

12 Ι.Α. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

16/4/2007 1787,83 2440,55 Αρχαιολόγος  

13 Ζ.Λ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

7/5/2007 1787,83 2440,55 Λειτουργός Στήριξης/ 
Ψυχολόγος 

 

14 Α.Α. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

15/3/2007 1787,83 2440,55 Αρχαιολόγος  

15 Χρ. Μ. Έκτακτη Ορισμένου 
Χρόνου 

2/5/2012 1345,92 1837,3 Αρχαιολόγος  

16 Αχ. Μ. Έκτακτη Ορισμένου 
Χρόνου 

2/5/2012 1345,92 1837,3 Αρχαιολόγος  

17 Μ. Π. Στ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

11/12/2008 1714,75 2340,78 Αρχαιολόγος  

18 Κτ. Μ. Έκτακτη Ορισμένου 
Χρόνου 

10/4/2012 1345,92 1837,3 Αρχαιολόγος  

19 Π.Α. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

23/10/2007 1787,83 2440,55 Αρχαιολόγος  

20 Ελ. Θ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου  

15/3/2007 1787,83 2440,55 Ανθρωπολόγος/ 
Αρχαιολόγος/ 
Οστεολόγος  

 

21 Κ. Χρ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

8/4/2010 1568,58 2141,25 Αρχαιολόγος  

22 Σ.Κ.Μ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

23/9/2009 1641,67 2241,03 Αρχαιολόγος  

23 Χ.Ι. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

18/5/2009 1641,67 2241,03 Αρχαιολόγος  

24 Σ.Χ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

12/3/2009 1641,67 2241,03 Αρχαιολόγος  

25 Γ. Ασ. Σ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

15/4/2009 1641,67 2241,03 Ανθρωπολόγος/ 
Αρχαιολόγος/ 

 

26 Θ.Ρ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

20/8/2007 1787,83 2440,55 Αρχαιολόγος  

27 Αντ. Θ.  Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

18/1/2010 1568,58 2141,25 Αρχαιολόγος  

28 Ι.Γ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

11/11/2008 1714,75 2340,78 Γεωλόγος  

29 Μ.Ο. Έκτακτη Ορισμένου 
Χρόνου 

9/4/2012 1345,92 1837,3 Αρχαιολόγος  
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30 Μ.Μ. Έκτακτη Ορισμένου 
Χρόνου 

2/5/2012 1345,92 1837,3 Αρχαιολόγος  

31 Κ. Μ. Χρ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

2/6/2010 1568,58 2141,25 Αρχαιολόγος  

32 Φ.Γ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

19/5/2010 1568,58 2141,25 Αρχαιολόγος  

33 Χ.Γ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

25/9/2007 1787,83 2440,55 Αρχαιολόγος  

34 Κ.Μ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

5/10/2007 935,5 1291,28 Ανατόμος/Φυσιο-
θεραπευτής 

 

35 Χρ. Αν. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

11/12/2009 1641,67 2241,03 Αρχαιολόγος  

36 Μ. Αλ. Έκτακτη Ορισμένου 
Χρόνου 

10/4/2012 1345,92 1837,3 Αρχαιολόγος  

37 Μ. Φρ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

31/5/2010 1568,58 2141,25 Αρχαιολόγος  

38 Αλ. Π. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

1/1/2011 1641,67 2241,03 Ειδικός Πρώτων 
Βοηθειών και  
Ασφάλειας 

 

39 Χ.Σ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

25/10/2008 1714,75 2340,78 Αρχαιολόγος  

40 Μ.Μ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

3/10/2008 1714,75 2340,78 Αρχαιολόγος  

41 Ζ. Χρ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

13/10/2009 1641,67 2241,03 Αρχαιολόγος  

42 Μ.Ν. Έκτακτη Ορισμένου 
Χρόνου 

2/5/2012 1345,92 1837,3 Αρχαιολόγος  

43 Μ.Μ. Έκτακτος/Αορίστου 
Χρόνου 

13/10/2009 1641,67 2241,03 Αρχαιολόγος  

44 Α.Φ. Έκτακτος/Ορισμέ-
νου Χρόνου 

2/5/2012 1345,92 1837,3 Ανθρωπολόγος-
Οστεολόγος 

 

45 Π.Ε. Έκτακτη Ορισμένου 
Χρόνου 

2/5/2012 1345,92 1837,3 Αρχαιολόγος  

46 Α. Αν. Έκτακτη Ορισμένου 
Χρόνου 

2/5/2012 1345,92 1837,3 Αρχαιολόγος  

.» 

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.552, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση του Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γ. Περδίκη με αρ. 23.06.010.02.552, που 
στάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με σχετική επιστολή σας με ημερομηνία 04.06.2013, και σας πληροφορώ 
ότι εναντίον των ιδιοκτητών των χοιροτροφικών μονάδων η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας λαμβάνει μέτρα για 
ανέγερση οικοδομών χωρίς την εξασφάλιση των κατά Νόμων αδειών. Συγκεκριμένα: 

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

(β)  Εναντίον του κ. Χριστάκη Νεοφύτου λαμβάνονται μέτρα για την ανέγερση των ακόλουθων οικοδομών: 
Εννέα (9) πτερύγων χοιροστασίου και μεγάλου αριθμού χωμάτινων δεξαμενών χοιρολυμάτων. 
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(γ)  Εναντίον του κ. Γεώργιου Νεοφύτου λαμβάνονται μέτρα για την ανέγερση των ακόλουθων οικοδομών: 
Έξι (6) πτερύγων χοιροστασίου, τριών (3) αποθηκών και μεγάλου αριθμού χωμάτινων δεξαμενών 
χοιρολυμάτων. 

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

 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για απάντηση στις κατηγορίες στις 03.07.2013.  Σημειώνεται ότι ο 
υφιστάμενος βιολογικός σταθμός επεξεργασίας χοιρολυμάτων, για τον οποίον γίνεται αναφορά στην Ερώτηση, 
καλύπτεται με πολεοδομική και οικοδομική άδεια.» 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.561, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην ερώτηση που υποβλήθηκε από τον Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γ. Περδίκη με αρ. 
23.06.010.02.561, η οποία αποστάληκε με ταυτάριθμη επιστολή σας με ημερομηνία 4/6/2013 και σας 
ενημερώνω ότι οι “έντονες” φήμες στις οποίες αναφέρεται η Ερώτηση είναι παντελώς αβάσιμες. 

 Μόλις η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίσει την αποπαγιοποίηση της διαδικασίας πλήρωσης των 
πέντε κενών θέσεων Επάρχων (περιλαμβανομένης και της θέσης του Έπαρχου Κερύνειας) το Υπουργείο 
Εσωτερικών θα προχωρήσει άμεσα με τις νενομισμένες διαδικασίες.  Σημειώνεται ότι η θέση του Έπαρχου 
Κερύνειας είναι κενή από τον Απρίλιο 2012 και έκτοτε διορίζεται αδιάλειπτα Αναπληρωτής Έπαρχος, όπως 
συμβαίνει και με τις υπόλοιπες τρεις Επαρχιακές Διοικήσεις όπου διορίζονται Αναπληρωτές Έπαρχοι (στην 
περίπτωση της Λευκωσίας ο Έπαρχος αφυπηρετεί πρόωρα στις 30.9.2013).» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και ερχόμαστε στο Κεφάλαιο Τέταρτο, θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Θα συζητήσουμε σήμερα και 
θα ολοκληρώσουμε, αν αυτή είναι η βούληση του σώματος βεβαίως, το θέμα «Η αλλαγή της προσφυγικής 
πολιτικής με την κατάργηση μέτρων στήριξης και οι επιπτώσεις στον προσφυγικό κόσμο».   

 Παρακαλώ τον εισηγητή του θέματος, βουλευτή Αμμοχώστου της ΕΔΕΚ, τον κ. Γιώργο Βαρνάβα, να 
έρθει στο βήμα να εισάξει το θέμα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή το 1974 δημιούργησαν 200 000 πρόσφυγες, οι οποίοι 
σηκώνουν αποκλειστικά το οικονομικό βάρος της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής του 37% του 
κυπριακού εδάφους. 

 Το κράτος είχε και έχει την υποχρέωση να στηρίξει τον προσφυγικό κόσμο.  Έχει την υποχρέωση να 
δώσει ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους μέχρι την πολυπόθητη μέρα του γυρισμού στις πατρογονικές μας 
εστίες. 

 Δυστυχώς όμως, 39 ολόκληρα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, αντί ο προσφυγικός κόσμος να νιώσει 
την κρατική αρωγή και συμπαράσταση, αντιμετωπίζεται με τρόπο που τον εξευτελίζει, αφού τα τελευταία 
χρόνια κανένα σχέδιο χορηγίας δεν έχει λειτουργήσει. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ!  Παρακαλώ, ησυχία!  Παρακαλώ! 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 

 Παρακαλώ, όσοι συνάδελφοι θέλουν να εξέλθουν να εξέλθουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, συνεχίστε, κύριε Βαρνάβα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Με την ανάληψη της εξουσίας από την προηγούμενη κυβέρνηση δημιουργήθηκε η εντύπωση, αφού οι 
υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις ήταν τόσες και τέτοιες, ότι ο προσφυγικός κόσμος θα μπορούσε να βρει 
συμπαράσταση. 

 Τα δύο πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής της η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία απλά προχώρησε 
στη συνέχιση υλοποίησης των δεσμεύσεων της κυβέρνησης του Τάσσου Παπαδόπουλου, λειτούργησε με 
τρόπο ικανοποιητικό.  Όταν πλέον άρχισαν τα δημοσιονομικά οικονομικά προβλήματα, τότε οι πρώτοι οι οποίοι 
κτυπήθηκαν από την οικονομική κρίση ήταν οι πρόσφυγες.  Παρ’ όλον ότι φαινομενικά η κυβέρνηση εξάγγελλε 
ανεγέρσεις νέων προσφυγικών συνοικισμών, διαχωρισμούς νέων οικοπέδων αυτοστέγασης, δυστυχώς οι 
εξαγγελίες αυτές μέχρι σήμερα έχουν μείνει μόνο στα λόγια. 

 Να υπενθυμίσω ότι οι τελευταίες προσφυγικές κατοικίες είχαν παραδοθεί στους πρόσφυγες τον Απρίλιο 
του 2011, ένα μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές, ενώ οι δεσμεύσεις για ανέγερση νέων κατοικιών δεν 
υλοποιήθηκαν ποτέ.  Να υπενθυμίσω επίσης ότι πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2011, όπως και τις 
προεδρικές εκλογές του ’13, μοίραζαν προσφυγικά οικόπεδα αυτοστέγασης στα χαρτιά, τα οποία δεν έχουν 
διαχωριστεί ποτέ.  Να υπενθυμίσω ακόμη ότι υπάρχουν μερικές δεκάδες, εκατοντάδες ζευγάρια τα οποία είχαν 
εγκριθεί πριν ενάμισι με δύο χρόνια, για να πάρουν τη βοήθεια για αγορά διαμερίσματος ή κατοικίας ή 
ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο και μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει ούτε ένα σεντ.  Επίσης, να 
υπενθυμίσω ότι μετά από αρκετές πιέσεις και διαμαρτυρίες προχώρησαν και έδωσαν τα μισά δικαιώματα στα 
εκ μητρογονίας παιδιά πρόσφυγες.  Δικαίωμα διεκδίκησης προσφυγικής κατοικίας σε κυβερνητικό οικισμό και 
δικαίωμα διεκδίκησης οικοπέδου αυτοστέγασης, δώρον άδωρον από την τότε κυβέρνηση και όνειρο 
ανεκπλήρωτο για τη νυν κυβέρνηση, η οποία προχώρησε στην κατάργηση αυτών των δύο σχεδίων! 

 Σε αυτό το σημείο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να χαιρετίσω τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου για την πλήρη αναγνώριση των εκ μητρογονίας προσφύγων, ένα πάγιο αίτημα της ΕΔΕΚ, η οποία 
θεωρούσε διάκριση το διαχωρισμό ανάμεσα στους εκ πατρογονίας και τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες.  Είναι 
μια δικαίωση των μητέρων προσφύγων, οι οποίες για χρόνια διεκδικούσαν αυτήν τους την αναγνώριση. 

 Από την άλλη όμως, θα πρέπει να προειδοποιήσω ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι τον ίδιο 
προϋπολογισμό που θα χρησιμοποιούσε μόνο για τους εκ πατρογονίας τώρα να τον χρησιμοποιήσει και για τις 
δύο κατηγορίες προσφύγων.  Αυτό σημαίνει ότι, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το ποσό που θα αιτείται 
κάποιος για χορηγία ήδη θα είναι μειωμένο κατά 25% με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, σε συνδυασμό με τη μη αύξηση του προϋπολογισμού και το διαμερισμό του ιδίου ποσού του 
προϋπολογισμού σε όλες τις κατηγορίες των προσφύγων, αυτό θα επιφέρει άλλο ένα 20-25% μείωση, που 
σημαίνει ότι πλέον το ποσό το οποίο θα παίρνουν οι εκ πατρογονίας θα είναι κατά 50% μειωμένο.  Άρα, η 
κυβέρνηση με την αναγνώριση των εκ μητρογονίας προσφύγων, αν θέλει η στήριξη όλων των ομάδων του 
προσφυγικού κόσμου να είναι ουσιαστική, θα πρέπει να προχωρήσει στην αύξηση του προϋπολογισμού. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Αν η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ακρωτηριάσει και βάλει στον πάγο την προσφυγική πολιτική του 
κράτους, η νυν κυβέρνηση δυστυχώς έβαλε την ταφόπετρα. 

 Δυστυχώς, ακόμη και στον τομέα της προσφυγικής πολιτικής δώσαμε το δικαίωμα στην τρόικα να 
επιβάλει τη δική της πολιτική, σε έναν τομέα όπου μερικές εκατοντάδες πρόσφυγες ανέμεναν εγκριμένοι να 
πάρουν την προσφυγική τους βοήθεια, μερικές άλλες εκατοντάδες είχαν υποβάλει τις αιτήσεις τους χωρίς να 
εξεταστούν.  Επίσης, μερικές χιλιάδες πλέον θεωρούν ανέφικτο γι’ αυτούς να μπορέσουν να αιτηθούν 
προσφυγική βοήθεια μέσα στα πλαίσια της νέας προσφυγικής πολιτικής. 

 Αυτοί που διαπραγματεύτηκαν με την τρόικα θα έπρεπε να προχωρήσουν και να εξηγήσουν ότι στην 
πατρίδα μας υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την τουρκική εισβολή του ’74 από 
την Τουρκία, ότι υπάρχουν  200 000 πρόσφυγες που έχασαν τις περιουσίες τους και αυτές οι χιλιάδες 
αναμένουν την αρωγή του κράτους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις στεγαστικές τους ανάγκες, αφού 
έχασαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν γι’ αυτό το σκοπό.  Δυστυχώς, αντί της 
διεκδίκησης αφεθήκαμε στο έλεος της τρόικας, η οποία αποφάσισε ακόμη και τι το κράτος μας θα πρέπει να 
παραχωρεί στον προσφυγικό μας κόσμο. 

 Ποια είναι η σημερινή κατάσταση;  Έχει αποφασισθεί ο τερματισμός της ανέγερσης και παραχώρησης 
νέων κατοικιών σε οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων, της παραχώρησης κρατικού οικοπέδου για 
αυτοστέγαση και της παραχώρησης αντισταθμιστικού οικοπέδου για εκτοπισθέντες οι οποίοι διαμένουν σε 
τουρκοκυπριακές κατοικίες ή σε κατοικίες που έχουν ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη η οποία δεν έχει 
απαλλοτριωθεί.  Με αυτή την απόφαση από τους εκτοπισθέντες γύρω στα εννιακόσια πενήντα ζευγάρια, που 
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έχουν εγκριθεί για στέγαση σε κυβερνητικό οικισμό, μερικές εκατοντάδες νεαρά ζευγάρια, πέραν των 
οκτακοσίων πενήντα, που έχουν εγκριθεί για οικόπεδο αυτοστέγασης, όπως και μερικές εκατοντάδες νεαρά 
ζευγάρια τα οποία έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις και για τα δύο αυτά σχέδια οι μεν εγκριμένοι δε θα πάρουν 
απολύτως τίποτα, οι δε αιτούντες θα πρέπει να αλλάξουν τις αιτήσεις τους. 

 Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα δύο προαναφερθέντα 
και ήδη καταργηθέντα σχέδια απευθύνονταν στα πιο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα των προσφύγων, αφού, 
για να καταστεί κάποιος δικαιούχος, θα έπρεπε το οικογενειακό του εισόδημα να ήταν κάτω των €21.000.  
Τώρα καλούν όλους αυτούς τους εγκριθέντες γι’ αυτά τα δύο στεγαστικά σχέδια και όλους που οι αιτήσεις τους 
δεν πρόλαβαν να εξεταστούν να προσέλθουν στα κατά τόπους γραφεία της Υπηρεσίας Μερίμνης και να 
προχωρήσουν στην αλλαγή του αιτήματός τους, ζητώντας όπως εγκριθούν για αγορά διαμερίσματος ή 
κατοικίας ή για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.  Πώς είναι δυνατό οικογένειες των οποίων το μικτό 
εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις €21.000 να προχωρήσουν σε αγορά διαμερίσματος ή κατοικίας ή να 
προχωρήσουν στην αγορά οικοπέδου για ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας;  Εξωφρενικό και εξωπραγματικό!  
Άρα, ως αποτέλεσμα αυτές οι εκατοντάδες, αν όχι και χιλιάδες, προσφυγικά ζευγάρια πλέον, των οποίων τα 
εισοδήματά τους βρίσκονται σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα, θα πρέπει να μην τρέφουν καμία ελπίδα ότι το κράτος 
θα τους παραχωρήσει την οποιαδήποτε βοήθεια. 

 Εκτός των άλλων, η τρόικα αποφάσισε για το δικό μας κράτος.  Αν αυτό δεν είναι εκχώρηση 
κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε τι είναι το να προχωρήσει στη μείωση 15% των ήδη εγκριμένων για 
παραχώρηση οικονομικής βοήθειας 25% και στις νέες αιτήσεις;  Με αυτά τα δεδομένα, πώς είναι δυνατό πλέον 
να θεωρείται ότι υφίσταται προσφυγική πολιτική και ότι ο προσφυγικός κόσμος, ο οποίος έχει υποστεί όλες τις 
οικονομικές επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής, μπορεί να βρει συμπαραστάτη το κράτος του; 

 Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ο οποίος 
δημιουργήθηκε με ένα και μοναδικό στόχο, τη στήριξη των προσφύγων με χαμηλότοκα δάνεια.  Έχει επιτελέσει 
το στόχο της δημιουργίας του;  Παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες του εκάστοτε συμβουλίου του φορέα να 
ικανοποιήσει όσο γίνεται περισσότερους πρόσφυγες, δυστυχώς η καθεχρονική μείωση του προϋπολογισμού 
του τον έχει φέρει σε σημείο που να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι του 
προσφυγικού κόσμου.  Σαν να μην έφταναν οι μειωμένοι προϋπολογισμοί, οι μήνες και τα χρόνια που 
χρειάζεται ένας πρόσφυγας να περιμένει, για να πάρει το δάνειο του, η τρόικα και σε αυτό το σημείο 
αποφάσισε για το κράτος μας.  Πάγια μείωση του ποσού των δανείων μέχρι και 20% και επιπρόσθετη μείωση 
για τα επόμενα δύο χρόνια 20-25%.  Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα δύο χρόνια τα ποσά που θα παραχωρεί 
ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών θα είναι μειωμένα κατά 40-45%.  Όπως καταλαβαίνετε, κύριε 
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών έχει καταστεί 
αφερέγγυος έναντι του προσφυγικού κόσμου. 

 Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, από τη μια το κράτος να έχει εγκαταλείψει 
τον προσφυγικό κόσμο και από την άλλη οι οικονομικές συνθήκες που βιώνει σήμερα ο πρόσφυγας, συνθήκες 
της ανεργίας, της μείωσης των εισοδημάτων, της αύξησης των φορολογιών, της μη ικανότητάς του να 
ανταποκριθεί στις σπουδές των παιδιών του, όπως και στις κοινωνικές και άλλες υποχρεώσεις του, 
δημιουργείται ένα κλίμα αδιεξόδου, που αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη με πόνο ψυχής και στη λεγόμενη 
“επιτροπή αποζημιώσεων” του τουρκικού καθεστώτος.  Όλοι μας σε αυτή την αίθουσα επικαλούμενοι τον 
πατριωτισμό του προσφυγικού κόσμου τον καλούμε να μην αποτείνεται στη λεγόμενη “επιτροπή 
αποζημιώσεων” ξεπουλώντας την περιουσία του στο κατοχικό καθεστώς και στην Τουρκία.  Και ορθώς 
πράττουμε να ζητούμε από τον πρόσφυγα να μην απευθύνεται, γιατί το ξεπούλημα της πατρίδας μας στον 
Τούρκο κατακτητή θα δημιουργήσει τετελεσμένα και θα ολοκληρώσει τους στόχους της ίδιας της Τουρκίας, που 
δεν είναι άλλοι από το να κατέχει πλέον “νόμιμα” τη μισή μας πατρίδα και με στόχο την κατάληψη της 
υπόλοιπης μισής. 

 Όταν όμως σήμερα αυτός ο πρόσφυγας έχει πιθανόν χάσει τη δουλειά του, έχει μειωθεί το οικογενειακό 
του εισόδημα, υποχρεώνεται να σταματήσει από τις σπουδές το παιδί του, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην 
ακρίβια της ζωής, στις κοινωνικές και οικονομικές του υποχρεώσεις, δεν κατέχει περιουσία στις ελεύθερες 
περιοχές που να μπορεί να την υποθηκεύσει, βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο που τον πνίγει, χωρίς το ίδιο του το 
κράτος να μπορεί να τον βοηθήσει, τότε βρίσκει διέξοδο στην επώδυνη γι’ αυτόν απόφαση -γιατί κανείς δε 
θέλει να πουλήσει τη γη που γεννήθηκε, τη γη που περπάτησε, τη γη των προγόνων του- να αποταθεί στη 
λεγόμενη “επιτροπή αποζημιώσεων”, νιώθοντας ακόμη πικρία για τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά εξευτελίζοντας 
ιδιαίτερα την πολιτεία, η οποία δεν μπόρεσε να του συμπαρασταθεί. 

 Δε φτάνει μόνο να επικαλούμαστε τον πατριωτισμό.  Δε φτάνει μόνο φραστικά να καλούμε τον 
προσφυγικό κόσμο να μην αποτείνεται στη λεγόμενη “επιτροπή αποζημιώσεων”.  Δε φτάνει να 
δαχτυλοδείχνουμε αυτούς που ήδη έχουν αποταθεί.  Αν πράγματι ως κράτος θέλουμε ο προσφυγικός 
κόσμος να μην απευθύνεται στη λεγόμενη “επιτροπή αποζημιώσεων” σε μια προσπάθεια αποτροπής, τότε 
θα πρέπει να έρθει αρωγός στα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο προσφυγικός κόσμος.  Θα 
πρέπει να στηρίξει τον προσφυγικό κόσμο έμπρακτα.  Ο πρόσφυγας θα πρέπει να νιώσει ότι το κράτος 
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βρίσκεται δίπλα του, παρέχοντάς του την ανάλογη στήριξη, για να μπορεί να κρατήσει το κεφάλι ψηλά, ώστε 
να μην υποχρεώνεται να εξευτελίζεται στην οποιαδήποτε ούτω καλούμενη “επιτροπή αποζημιώσεων”. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ως ΕΔΕΚ διαχρονικά καταθέσαμε προτάσεις, εισηγήσεις, όπως για παράδειγμα τη φορολόγηση της 
υπεραξίας των περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές, που τα λεφτά θα καταλήγουν σε ένα ταμείο στήριξης του 
προσφυγικού κόσμου.  Καταθέσαμε πρόταση νόμου για μηδαμινή φορολόγηση της εκάστοτε εμπορικής 
πράξης και τα λεφτά να καταλήγουν ακριβώς στο ίδιο ταμείο.  Συνυπογράψαμε και στηρίξαμε την πρόταση 
για μεταφορά συντελεστή δομήσεως από τις κατεχόμενες περιοχές στις ελεύθερες περιοχές, που με αυτό τον 
τρόπο δίδεται πραγματική αξία στις περιουσίες στις κατεχόμενες περιοχές.  Εκφράσαμε την έντονη αντίθετη 
θέση για την απαράδεκτη καθεχρονική μείωση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών. 

 Φαίνεται ότι απευθυνόμασταν σε ώτα μη ακουόντων, γιατί, αντί της ενίσχυσης της προσπάθειας 
στήριξης του προσφυγικού κόσμου από το κράτος, φτάσαμε σήμερα στο κατάντημα το κράτος να έχει 
εκχωρήσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα στην τρόικα και αυτή να έχει ήδη αποφασίσει την κατάργηση της 
προσφυγικής πολιτικής και την καταδίκη του προσφυγικού κόσμου στην εξαθλίωση και στον εξευτελισμό.  
Μήπως να είναι και ένας από τους στόχους της τρόικας;  Δηλαδή να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που να 
υποχρεώσει τον προσφυγικό κόσμο να αποτείνεται στη λεγόμενη “επιτροπή αποζημιώσεων”; 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι πολύ καλά γνωστό ότι και αυτόχθονες συνάνθρωποί μας αντιμετωπίζουν παρόμοιου τύπου 
προβλήματα και ιδιαίτερα μετά από την απόφαση της κυβέρνησης, με καθ’ υπόδειξη της τρόικας φυσικά, να 
καταργήσει το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, το οποίο απευθυνόταν στους αυτόχθονες.   Σήμερα όμως, κύριε 
Πρόεδρε, συζητάμε την προσφυγική πολιτική, γι’ αυτό το λόγο οι αναφορές μας απευθύνονται στον 
προσφυγικό κόσμο. 

 Απλά να υπενθυμίσω το σώμα ότι κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι προ μηνών βρισκόντουσαν στην 
αντιπολίτευση και σήμερα είναι στη συμπολίτευση, έχουν σιγήσει.  Ενώ φωνασκούσαν και δήθεν 
υπερασπίζονταν τα συμφέροντα του προσφυγικού κόσμου για μια ολόκληρη πενταετία, τους τελευταίους τρεις 
μήνες δεν έχουμε ακούσει τις θέσεις τους.  Σας προετοιμάζω για τη δικαιολογία τους· είμαι βέβαιος ότι όλα θα 
τα φορτώσουν στην τρόικα.  Αν όμως, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανατρέξουμε στις 
προεκλογικές δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης, θα δούμε, που αυτό ήταν πριν τρεις μήνες, ότι στο 
προεκλογικό πρόγραμμα αναγραφόταν η ενίσχυση της προσφυγικής πολιτικής και όχι η κατάργησή της, 
όπως έχει γίνει σήμερα.  Πώς είναι δυνατόν σήμερα, τρεις μήνες μετά, να συζητάμε ενώπιον της ολομέλειας 
της Βουλής για τη διάλυση της προσφυγικής πολιτικής; 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Οι επιπτώσεις στον προσφυγικό κόσμο, με βάση τα όσα έχουν αποφασισθεί για την κατάργηση της 
προσφυγικής πολιτικής, θα είναι τεράστιες.  Γι’ αυτό το λόγο, ως ΕΔΕΚ καλούμε την κυβέρνηση να 
επαναδιαπραγματευθεί με την τρόικα και να υπενθυμίσει στην τρόικα ότι στην Κύπρο υπάρχει εισβολή και 
κατοχή, ότι στην Κύπρο υπάρχουν 40 000 τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και 200 000 πρόσφυγες, ότι στην 
Κύπρο δεν επικρατούν οι ίδιες συνθήκες που επικρατούν σε άλλες χώρες που αποτάθηκαν για στήριξη στην 
τρόικα.  Στην Κύπρο υπάρχουν πρόσφυγες, οι οποίοι χρειάζονται την κρατική στήριξη, για να μπορέσουν να 
αντεπεξέλθουν στις στεγαστικές τους ανάγκες, αφού έχουν απωλέσει όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Βαρνάβα. 

 Παρακαλώ τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη από το Δημοκρατικό Συναγερμό να προσέλθει στο βήμα. 

Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι γεγονός ότι ο προσφυγικός κόσμος συνεχίζει για σαράντα χρόνια να υφίσταται τις συνέπειες της 
εισβολής και της κατοχής, την κοινωνική αδικία και να αναζητά τη χαμένη φερεγγυότητά του.  Αυτή η κοινωνική 
ομάδα επωμίστηκε τα δυσβάστακτα προβλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιδεικνύοντας υποδειγματική 
αξιοπρέπεια, αλλά και πάνω απ’  όλα μεγάλη αντοχή.  Η κυπριακή πολιτεία και η κάθε κυβέρνηση πάντα 
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προσπαθούσαν και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την προσφυγική πολιτική με το δικό τους τρόπο.  Το θέμα 
της φερεγγυότητας, καθώς και η δυνατότητα απόκτησης στέγης είναι τα βασικότερα προβλήματα που 
ταλανίζουν σήμερα τον πρόσφυγα.  Από τη μια, βλέπει ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει την κατεχόμενη γη του ή 
την περιουσία του, για να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του, αλλά και, από την άλλη, η 
υπόθεση “στέγη” μετατρέπεται πλέον σε ένα άπιαστο όνειρο και ανέφικτο στόχο με τα σημερινά δεδομένα. 

 Θέλουμε να αλλάξει η προσφυγική πολιτική;  Θέλουμε να περισώσουμε, και αυτή είναι η απάντηση, ό,τι 
μπορεί να περισωθεί από την τελματωμένη προσφυγική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και από τον 
εγκλωβισμό στο μνημόνιο της πτωχευμένης μας χώρας από τα τρομακτικά λάθη της κυβέρνησης του ΑΚΕΛ.  Η 
προηγούμενη κυβέρνηση τελμάτωσε όλα τα στεγαστικά προγράμματα που ήταν σε εφαρμογή τα τελευταία 
τριάντα εφτά χρόνια.  Διαβάζω συγκεκριμένα τη σχετική επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Σιαρλή, 
στις 30 του Γενάρη του 2013, προς τον πρόεδρο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών: 

«Προϋπολογισμός 2013 

Στεγαστικά Σχέδια 

 Στα πλαίσια της αίτησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για χρηματοοικονομική στήριξη από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους και κατόπιν 
διαβουλεύσεων της τρόικας, συμφωνήθηκε το Μνημόνιο Συναντίληψης.   

 Το μνημόνιο επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, ο ένας εκ των οποίων είναι η δημοσιονομική 
πολιτική, στην οποία καθορίζονται σειρά μέτρων για περικοπές διαφόρων δαπανών και αύξηση εσόδων.   

 Σε μια από τις πρόνοιες που περιλαμβάνεται στα μέτρα δαπανών (Μέτρο 2.13) γίνεται αναφορά για τα 
στεγαστικά σχέδια.  Συγκεκριμένα, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι από 1.1.2013 θα πρέπει να καταργηθούν 
όλα τα κυβερνητικά στεγαστικά σχέδια που βασίζονται στην παραχώρηση δανείων ή/και εγγυήσεων δανείων.   

 Ως εκ τούτου, από 1.1.2013 θα πρέπει να τερματιστεί η πολιτική της παραχώρησης δανείων ή 
εγγυήσεων από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.  Συνεπώς, δε θα πρέπει να παραχωρηθούν 
νέες εγκρίσεις πέραν των ήδη εγκριμένων αιτήσεων μέχρι 31.12.2012.  Οι εκκρεμείς εγκρίσεις που 
παραχωρήθηκαν πριν την 31.12.2012 δύναται να ικανοποιηθούν από τον προϋπολογισμό του οργανισμού για 
το 2013. 

 Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλώ όπως λάβετε όλες τις δέουσες ενέργειες για εφαρμογή της πιο πάνω 
πρόνοιας του Μνημονίου Συναντίληψης.  

                                          Βάσος Σιαρλή 
                                          Υπουργός Οικονομικών 

 Κοινοποίηση:  Γενικό Διευθυντή Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.». 

 Η Υπηρεσία Μέριμνας τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει συνεδριάσει, για να εγκρίνει κανένα αιτητή, ενώ 
ανάλογη είναι η κατάσταση και με το φορέα.  Και τα δύο αυτά προγράμματα δε λειτούργησαν τα τελευταία τρία 
χρόνια, με αποτέλεσμα ο προσφυγικός κόσμος να υποβάλλει μεν αίτηση, αλλά στην ουσία να παραμένει χωρίς 
εξέταση, χωρίς αποτέλεσμα.  Στην Υπηρεσία Μέριμνας δεν έχει ικανοποιηθεί το αρχικό αίτημα των χιλίων 
περίπου αιτητών και στο φορέα έχουμε παρόμοια κατάσταση, δεν εγκρίνονται αιτήσεις, αφού οικονομικά ο 
φορέας έχει καταστεί μια επικίνδυνη κατάσταση ανάλογη με την κατάσταση που επικρατούσε στη Λαϊκή 
Τράπεζα.  Με άλλα λόγια, ενώ τα στεγαστικά προγράμματα για τον προσφυγικό κόσμο παρέμειναν αναλλοίωτα 
στα χαρτιά, στην πράξη αυτά δεν υπήρχαν και δε λειτουργούσαν.  Το τέλος τους σφράγισε η αναποτελεσματική 
διαπραγμάτευση του μνημονίου, η οποία οδήγησε στο επίσημο κλείσιμο στεγαστικών προγραμμάτων, ενώ η 
διάθεση κονδυλίων περιορίστηκε στο 50% περίπου.  Το πρόγραμμα παραχώρησης προσφυγικού οικοπέδου, 
ως επίσης και έτοιμης κατοικίας δεν υπάρχει πλέον. Ανάλογες είναι οι περικοπές προγραμμάτων και στο 
φορέα.  Δεν παραχωρείται κανένα δάνειο παρά μόνο η επιδότηση επιτοκίου.  Αυτές οι μειώσεις είναι 
διασφαλισμένες και μέσα από τον προϋπολογισμό του 2013, τον οποίο ετοίμασε η προηγούμενη κυβέρνηση. 

 Σήμερα ο προσφυγικός κόσμος δεν έχει δυνατότητα να λάβει ούτε οικόπεδο, αλλά ούτε και δάνειο, για 
να ανεγείρει οικία, ενώ για τη συμμετοχή του στα αλλαγμένα στεγαστικά προγράμματα έχουν εισαχθεί αυστηρά 
εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα τα συνολικά κονδύλια, που πιθανώς να δαπανώνται, στην πράξη να 
είναι στο ένα τρίτο εκείνων που ίσχυαν πριν από τρία χρόνια. 

 Τερματίστηκε επίσης η παραχώρηση αντισταθμιστικού οικοπέδου για όλους εκείνους που ανέμεναν με 
βάση το νόμο να πάρουν ένα οικόπεδο, επειδή η πολιτεία τούς έχει οδηγήσει στο να κτίσουν σπίτι σε 
τουρκοκυπριακή περιουσία.  Καταθέτω επίσης στη Βουλή σχετική επιστολή, αλλά παράλληλα και διατάγματα 
έξωσης σε συγκεκριμένη περιοχή από συγκεκριμένη οικία, όπου φαίνεται ότι Τούρκος διεκδικεί την κατοικία 
του, με αποτέλεσμα αυτός ο πρόσφυγας να μένει πλέον στο δρόμο. 

 Με άλλα λόγια, για δύο λόγους, δηλαδή της μη λειτουργίας των προγραμμάτων, αλλά και της 
αναποτελεσματικής διαπραγμάτευσης με την τρόικα, ο προσφυγικός κόσμος έχει απολέσει δικαιώματα 
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στέγασης, αλλά και επαγγελματικής δραστηριότητας, χωρίς να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα.  Μεμιάς 
διαγράψαμε την προσφυγική στεγαστική πολιτική χωρίς κανένα αντισταθμιστικό μέτρο για τον κόσμο ο οποίος 
το 1974 είχε βίαια και μέσα από έναν πόλεμο διωχτεί από τα σπίτια του. 

 Τριάντα εννιά χρόνια μετά την εισβολή και η κυπριακή πολιτεία δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει το περί 
δικαίου αίσθημα των προσφύγων.  Φυσικά, η μόνη δικαίωση των προσφύγων θα επέλθει, και συμφωνώ, μέσα 
από τη λύση του κυπριακού προβλήματος, όμως για όλη την περίοδο μέχρι τη λύση θα πρέπει να 
διασφαλίσουμε τη στήριξη του προσφυγικού κόσμου.  Το πρόβλημα επιμηκύνεται μέσα από την οικονομική 
ύφεση που μαστίζει την Κύπρο εδώ και τρία χρόνια και επηρέασε τον προσφυγικό κόσμο δυσανάλογα.  Το 
κύριο αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα προσφυγικής πολιτικής ήταν το αίσθημα αδικίας του προσφυγικού κόσμου 
να ενισχύεται και ο προσφυγικός κόσμος να θεωρεί την πολιτεία ως υπεύθυνη για το ότι δεν έχει υλοποιήσει 
την ίση κατανομή βαρών από την τουρκική εισβολή.   

 Κυρίως οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα έχουν αγνοηθεί, βλέποντας την πολιτεία να 
αγνοεί την αξία αυτών των περιουσιών για σκοπούς φερεγγυότητας.  Η Τουρκία αντιλήφθηκε ακριβώς αυτή την 
αδικία και την αξιοποιεί προς όφελός της και σε βάρος βέβαια των κατόχων περιουσιών στα κατεχόμενα.  
Κατάφερε εν πρώτοις να θεσμοθετήσει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου το μηχανισμό ξεπουλήματος των 
περιουσιών μας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να αλλοιωθεί η ιδιοκτησιακή ισορροπία στο νησί.  Αγοράζει σε 
εξευτελιστικές τιμές περιουσίες από πρόσφυγες ιδιοκτήτες οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση και στο χείλος 
του οικονομικού αφανισμού, αφού το κυπριακό κράτος δε διαθέτει πολιτική αποτροπής αυτής της δυσάρεστης 
εξέλιξης.  Το ζητούμενο μιας νέας προσφυγικής πολιτικής είναι η απάντηση σε αυτή την πρόκληση της 
Τουρκίας και η αναχαίτιση της τουρκικής επίθεσης σε βάρος των περιουσιών μας.   

 Και εδώ θα πρέπει να χαιρετίσουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να συστήσει 
διακομματική επιτροπή, προκειμένου να συλλέξει όλες εκείνες τις πιθανές προτάσεις και, στο πλαίσιο ενός 
πακέτου, να δοθεί μια απάντηση προς την Τουρκία.  Όμως, το πρόβλημα των προσφυγών αφορά όλους εμάς.  
Στη σύγχρονη Κύπρο δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πολίτες διαφορετικών κατηγοριών!  Και προπάντων 
μάλιστα να αδικούνται οι ιδιοκτήτες περιουσιών που βίωσαν περισσότερο από κάθε άλλον την τουρκική 
εισβολή και τις συνέπειές της. 

 Σήμερα που η Κύπρος βιώνει την οικονομική κρίση δε σημαίνει ότι η προσφυγική πολιτική θα πρέπει και 
πάλι να υποστεί τις συνέπειες.  Αντίθετα, ήρθε η ώρα να σταθούμε δίπλα στους πρόσφυγες με την αρχή της 
δικαιοσύνης και της ίσης κατανομής βαρών με εναλλακτικούς, άλλους, τρόπους, να κάνουμε όλα αυτά που 
χρειάζονται και να δώσουμε μια απάντηση στην τουρκική πρόκληση και στο ξεπούλημα των περιουσιών, όπως 
τα ακόλουθα: 

 Θα πρέπει να στηρίξουμε κατά προτεραιότητα όσους έχασαν την περιουσία τους, με τρόπο που να τους 
αποτρέπει να προσφεύγουν στην “επιτροπή” της Τουρκίας, που λειτουργεί στα κατεχόμενα. 

 Να αντιμετωπίσουμε το συνεχιζόμενο στεγαστικό πρόβλημα της πρώτης γενιάς που έχει απολέσει τη 
στέγη του ως απόρροια της εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής.  

 Να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό, το επαγγελματικό και το σπουδαστικό πρόβλημα των προσφύγων 
της δεύτερης και τρίτης γενιάς στη βάση της ίσης κατανομής των βαρών.  

 Να κατανέμουμε δικαιότερα, εις έκαστον αναλογικά με το βάρος της επίπτωσης της εισβολής, 
στοχευμένα και αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους και δυνατότητες για αποτροπή της 
τουρκοποίησης των περιουσιών στα κατεχόμενα.  

 Να φροντίσουμε, ώστε να τερματιστούν οι διακρίσεις που δε συνάδουν με το σύνταγμα, να 
κατανεμηθούν στους δικαιούχους από τώρα και στο εξής δικαιότερα οι προσφυγικές βοήθειες και 
αναλογικά με το βάρος της επίπτωσης της εισβολής, αλλά και κατοχής.  

 Να αναδιαρθρώσουμε τους θεσμούς διαχείρισης της προσφυγικής πολιτικής, με τρόπο ώστε να 
παταχθεί η χρονοβόρα γραφειοκρατία και η αδικία, καθώς και να διασφαλίζεται πάνω απ’ όλα η 
αξιοπρέπεια του πρόσφυγα.  

 Η αποκατάσταση της ισότιμης κατανομής των βαρών προϋποθέτει πόρους σε μια εποχή δύσκολη, 
πέραν των υπαρχόντων στα κρατικά ταμεία, που προβλέπονταν στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού.  
Μέριμνά μας λοιπόν θα πρέπει να είναι η δημιουργία πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης, ώστε να 
χρηματοδοτηθούν πολιτικές που να απαντούν στις προκλήσεις της τουρκοποίησης ελληνοκυπριακών 
περιουσιών, όπως οι ακόλουθες: 

 Δημιουργία ταμείου/επιτροπής αποζημιώσεων στις ελεύθερες περιοχές, όπου ο κάθε πρόσφυγας θα 
δικαιούται αποζημίωσης, μέσω συνοπτικών διαδικασιών, για την απώλεια χρήσης της κατεχόμενης 
περιουσίας, και/ή ειδικού ταμείου από εισοδήματα που θα προέρχονται από τους ενεργειακούς πόρους. 

 Μετατροπή της αξίας της κατεχόμενης περιουσίας σε συντελεστή δόμησης στις ελεύθερες περιοχές. 
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 Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων ως εναλλακτικής μορφής χρηματοδότησης προσφυγικής 
πολιτικής. 

 Παραχώρηση πολεοδομικών ή άλλων μορφών κινήτρων για χρηματοδότηση προσφυγικής πολιτικής. 

 Διάθεση χρήσης κρατικής περιουσίας για σκοπούς προσφυγικής πολιτικής. 

 Δυνατότητα ανταλλαγής κρατικής περιουσίας για σκοπούς και πάλι της ίδιας πολιτικής. 

 Καλείται με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση να ετοιμάσει ολοκληρωμένο σχέδιο που θα στοχεύει στην 
αποκατάσταση της απώλειας χρήσης, ώστε οι συμπολίτες μας ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας να μην 
έχουν λόγο να προσφεύγουν στην “επιτροπή”.  Η απροσπέλαστη περιουσία πρέπει να τύχει της ανάλογης 
αντιμετώπισης κατόπιν μελέτης, αφού πρώτα ταξινομηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:  Γεωργική γη, 
αναπτυξιακού χαρακτήρα γη, υποστατικά ως περιουσία που σήμερα υπόκειται σε απώλεια χρήσης και τα 
οικιστικά ως περιουσία. 

Στεγαστική πολιτική για τα νέα ζευγάρια 

 Σε πρώτο στάδιο θα συνεχιστεί στοχευμένα η πολιτική στέγασης των νέων προσφύγων τρίτης γενιάς, με 
σκοπό την υποβοήθηση των προσφυγικών οικογενειών.  Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στο σχέδιο 
αγοράς κατοικίας ή διαμερίσματος.  

 Χρειάζεται πρόσθετο και νέο στεγαστικό σχέδιο σε υφιστάμενα οικόπεδα ή σε υφιστάμενες οικοδομές με 
παραχώρηση δωρεάν συντελεστή δόμησης αντί προσφυγικού οικοπέδου. 

 Σε περιπτώσεις αιτητών που το επιθυμούν, αντί προσφυγικού οικοπέδου, θα μπορεί να δίνεται κατά 
παρέκκλιση συντελεστής δόμησης σε υφιστάμενη οικοδομή ή σε οικόπεδο που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις 
του τοπικού σχεδίου. 

Πολιτική επιδιορθώσεων σε προβληματικές οικίες 

 Υπάρχουν πρόσφυγες που αδικήθηκαν, ατύχησαν και διαμένουν σε διαμερίσματα και οικίες που είναι 
πεπαλαιωμένα ή συγκριτικά υποδεέστερα.  Το ίδιο ισχύει για πολλούς πρόσφυγες που ζουν σε 
τουρκοκυπριακά χωριά και στις τουρκοκυπριακές συνοικίες και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στις 
στεγαστικές τους συνθήκες.  Θεωρούμε απαραίτητη τη στήριξη, για να επιδιορθώσουν τις υφιστάμενες οικίες 
τους, ή σε διαφορετική περίπτωση να τους παραχωρηθεί επέκταση του συντελεστή δόμησής τους είτε άλλα 
ενισχυτικά φορολογικά μέτρα που έχω αναφέρει. 

 Η τότε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν ότι μετά τον τίτλο ιδιοκτησίας και την πάροδο των 
πέντε ετών οι κατοικίες δε θα επιδιορθώνονται, εκτός και αν: 

 έχουν πάρει πιστοποιητικό μίσθωσης αντί για τίτλο ιδιοκτησίας, 

 έχουν στατικά προβλήματα οι κατοικίες. 

 Κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να επιδιορθώνονται κατοικίες παρά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Όταν είναι προς ενοικίαση, 

 όταν είναι προς πώληση, 

 όταν απεβίωσε ο δικαιούχος και μεταφέρεται ο τίτλος στους κληρονόμους, 

 όταν είναι καινούριες οικιστικές μονάδες, που δόθηκαν πρόσφατα, 

 όταν, μετά από έλεγχο με οικονομικά κριτήρια, οι δικαιούχοι δεν έχουν ανάγκη στήριξης. 

 Λόγω της μεγάλης ηλικίας των οικισμών, θα πρέπει να επιδιορθώνονται οι κατοικίες για τους πιο κάτω 
σοβαρούς λόγους: 

 Πρόβλημα στατικής επάρκειας οικιών και πολυκατοικιών (σοβαρές ρωγμές σε κολόνες, δοκούς και 
επικίνδυνοι σουβάδες εξωτερικά, ετοιμόρροπα περιτοιχίσματα αυλών, τα οποία χρίζουν άμεσης 
επιδιόρθωσης). 

 Προβλήματα μονώσεων ταρατσών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων τα οποία, αν δεν 
επιδιορθωθούν, λόγω απώλειας νερού θα έχουν πρόβλημα με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με κίνδυνο 
την ηλεκτροπληξία, την οξίδωση οπλισμού πλακών και δοκών και την αποσάθρωση του σκυροδέματος. 

 Επικίνδυνα σάπια ξύλινα πορτοπαράθυρα σε οικίες και πολυκατοικίες τα οποία, αν δεν αντικατασταθούν 
με αλουμινένια, τότε θα επηρεαστεί η υγεία των ενοίκων και υπάρχει και ο κίνδυνος κατάρρευσης και 
τραυματισμού πεζών.  
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 Προβλήματα με το αποχετευτικό σύστημα, γιατί λειτουργούν ως ομάδες κατοικιών και, σε περίπτωση 
κλεισίματος ενός φρεατίου ή σωλήνα σε ένα σημείο κάποιας κατοικίας, τότε επηρεάζονται και οι 
επόμενες κατοικίες. 

Πολιτική τιτλοποίησης προσφυγικών σπιτιών 

 Το πρόγραμμα τιτλοποίησης έχει και αυτό διακοπεί.  Υπάρχουν και πάλι πάρα πολλοί πρόσφυγες που 
δεν έχουν λάβει τίτλο ιδιοκτησίας.  Θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια εξαγοράς εκείνης της 
προβληματικής γης, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραχώρηση τίτλου 
ιδιοκτησίας των κατοικιών που έχουν ανεγερθεί πάνω σε τουρκοκυπριακή γη.  Μέχρι την απόκτηση τίτλου 
ιδιοκτησίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να εγγυάται την αξία της ανεγερθείσας οικοδομής.  Ήταν 
πυροτέχνημα η υπόσχεση ότι θα εξευρεθεί τρόπος τα πιστοποιητικά μίσθωσης που παραχωρούνται να 
γίνονται αποδεκτά για σκοπούς φερεγγυότητας του κατόχου τους, αλλά και νομικής κατοχύρωσης των κατόχων 
τους έναντι τρίτων. 

 Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία μια πάγια διάκριση, μια κοινωνική 
αδικία, αίρεται πλέον και δεν υπάρχει.  Και να πούμε σε σχέση με τους φόβους που εκφράστηκαν από τους 
συναδέλφους προηγουμένως ότι ούτως ή άλλως στον προϋπολογισμό του 2013 δεν υπάρχουν αιτητές εκ 
μητρογονίας που αφορούν τη Μέριμνα, καθώς επίσης στον προϋπολογισμό 2013-2014…  Με βάση τους 
προϋπολογισμούς του 2013 και τους σχεδιασμούς της προηγούμενης και πάλι κυβέρνησης, που τους έχουμε 
υιοθετήσει, για τα δύο επόμενα χρόνια θα αρκέσουν τα διαθέσιμα χρήματα, για να καλυφθούν οι αιτητές.  Άρα 
λοιπόν, στα δύο και πλέον χρόνια θα μπορούν να ελπίζουν οι εκ μητρογονίας δικαιούχοι ότι θα μπορέσουν να 
διεκδικήσουν ή να ζητήσουν στεγαστική βοήθεια πάνω σε ίση βάση με τους εκ πατρογονίας πρόσφυγες. 

(Κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη τον Πρόεδρο της Βουλής αντικατέστησε στην 
έδρα ο κ. Σοφοκλής Φυττής.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Σ. ΦΥΤΤΗΣ) 

 Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Τώρα καλώ στο βήμα την κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, βουλευτή Αμμοχώστου του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις. 

ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 

 Θα μπορούσα να πω ότι υιοθετώ όσα έχει πει ο κ. Χατζηγιάννης και να τελειώσει η παρέμβασή μου.  
Απλώς, είναι τόσο υπερβολικά.  Και, αν νομίζει ότι είναι πράγματι τόσο εύκολο να διεκδικεί -γιατί πέντε χρόνια 
αυτές τις ευφάνταστες ιδέες τις ακούαμε συνεχώς- πολύ εύκολα μπορεί να τις προωθήσει στον πρώην 
πρόεδρο του κόμματός του, για να τις υλοποιήσει! 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Ο λαός μας διέρχεται μια από τις κρισιμότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του.  Οι αποφάσεις που 
πάρθηκαν στα Eurogroup του περασμένου Μάρτη συνιστούν ευθεία βολή σε βάρος της πατρίδας μας, του 
λαού μας, των εργαζομένων, της νεολαίας του τόπου μας.  Το τελικό μνημόνιο που συνομολόγησε η τρόικα με 
την κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει ανοίξει ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, ανεργίας, βάρβαρης 
λιτότητας και περικοπών στις δαπάνες για την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πολιτική.  

 Σε αυτή τη δίνη η προσφυγική πολιτική που εφαρμοζόταν διαχρονικά από τις εκάστοτε κυβερνήσεις της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά το 1974, έχει υποστεί σαρωτική υποβάθμιση που φτάνει στα όρια της ολικής 
κατάργησης.  Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Αναστασιάδη και με πρωταγωνιστή 
τον Υπουργό Εσωτερικών καταργούνται στεγαστικά σχέδια και προγράμματα που απευθύνονταν στα 
φτωχότερα στρώματα του προσφυγικού κόσμου, σε ζευγάρια με εισοδήματα χαμηλότερα από €21.500.  
Εκατοντάδες νεαρά ζευγάρια και οικογένειες χάνουν τη μοναδική τους πρόσβαση στο δικαίωμα για 
ιδιοκατοίκηση.  Αυτή τη στιγμή με τα νέα σχέδια που έχουν ανακοινωθεί αυτές οι οικογένειες είναι δικαιούχοι 
μόνο στα προγράμματα προσφυγικής χορηγίας, αλλά και αυτό χωρίς αντίκρισμα, αφού δεν μπορούν να 
ελπίζουν σε δανειοδότηση από κανένα τραπεζικό ίδρυμα.  

 Στα δύο αυτά σχέδια, κύριε Χατζηγιάννη, είχαν δικαίωμα συμμετοχής -αυτά που καταργήσετε- που 
παραχωρήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, και οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες.  Και σίγουρα 
επεβάλλετο, αφού καταργήθηκαν αυτά τα σχέδια, να δοθεί το δικαίωμα συμμετοχής τους στα σχέδια που 
αφορούν την ανέγερση ή αγορά κατοικίας.  Και, όπως έχει ανακοινωθεί σήμερα, έχει ληφθεί αυτή η απόφαση, 
που αφορά την πλήρη άρση των διακρίσεων σε βάρος των εκ μητρογονίας προσφύγων.  Αναμένουμε να 



2073 

 

δούμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο της πρότασης στην ολότητά του και τους τρόπους εφαρμογής του σε μια 
εποχή με μειωμένο προϋπολογισμό και την τρόικα, όπως λέτε, να ζητά κατάργηση των καταλόγων αναμονής. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριοι συνάδελφοι,  

 Αν αναλογιστούμε ότι παράλληλα με το κούρεμα της προσφυγικής πολιτικής συντελούνται δραματικές 
εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και τα ταμεία προνοίας, στην προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, στις 
δραστικές περικοπές δαπανών για την παιδεία, στην παράλυση του τομέα της υγείας και τον κατακερματισμό 
της κοινωνικής πολιτικής, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε την πραγματικότητα.  Έχουμε και στην Κύπρο μια 
νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, όπως είναι και οι άλλες κυβερνήσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. 

 Ως ΑΚΕΛ κρίνουμε πως οι αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση Αναστασιάδη για τον προσφυγικό κόσμο 
είναι το ολιγότερο τραγικές.  Την ίδια ώρα όμως εκτιμούμε -και θεωρώ ότι σε αυτό μπορούμε να 
συμφωνήσουμε- ότι στην πορεία των χρόνων της εφαρμογής της προσφυγικής πολιτικής εμφανίστηκαν 
αδυναμίες, καθυστερήσεις, κενά και φαινόμενα άνισης μεταχείρισης, δημιουργώντας ανισότητες μεταξύ των 
προσφύγων.  Πράγματι, υπάρχουν πτυχές σε σχέση με την προσφυγική πολιτική που πρέπει να μελετήσουμε, 
ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές οικονομικές συνθήκες. 

 Στη βάση αυτών των δεδομένων, το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις έχει ήδη εγγράψει αυτεπάγγελτα 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων θέμα για τη δημιουργία αρχείου προσφύγων, στο οποίο να 
συγκεντρωθούν και να καταγραφούν ηλεκτρονικά όλα τα σχέδια στα οποία συμμετείχε ο κάθε πρόσφυγας, 
αλλά και η περιουσία του στα κατεχόμενα.  Η προσφυγική πολιτική, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ελεημοσύνη 
ούτε χατίρι προς μια ευνοημένη κατηγορία πολιτών.  Η προσφυγική πολιτική ήταν και πρέπει να είναι έκφραση 
της απόφασης του κυπριακού λαού ότι θα σηκώσουμε όλοι μαζί, ως σύνολο, τα βάρη και τα δεινά που έφεραν 
το πραξικόπημα, η εισβολή και η κατοχή.  

 Η προηγούμενη κυβέρνηση, και στην ουσία το ΑΚΕΛ, έχει κατηγορηθεί για δύο εκ διαμέτρου αντίθετα 
πράγματα.  Κατηγορήθηκε από το νυν Υπουργό Εσωτερικών κ. Χάσικο ότι αύξησε αλόγιστα τις προσφυγικές 
χορηγίες και κατηγορήθηκε από τους βουλευτές του ΔΗΣΥ ότι μείωσε τις χορηγίες και πτώχευσε την 
προσφυγική πολιτική.  Ο αντιακελισμός τούς οδηγεί σε τέτοιες κραυγαλέες αντιφάσεις.  Αν για παράδειγμα ο κ. 
Χάσικος θεωρεί ότι η αύξηση των δαπανών για τον προσφυγικό κόσμο είναι λαϊκισμός, όπως τον χαρακτήρισε, 
τότε οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, που θεωρούσαν ότι ήταν ψίχουλα αυτές οι αυξήσεις, τι είναι;  
Όταν ο ΔΗΣΥ διαφωνούσε με την εισαγωγή κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων στις προσφυγικές χορηγίες ή 
όταν πρότεινε τη διαγραφή όλων των μεταπολεμικών χρεών των προσφύγων σε τράπεζες και συνεργατικά 
ιδρύματα, ήταν λαϊκισμός ή όχι;  Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τις απαντήσεις των δύο όψεων του 
κυβερνώντος κόμματος, που, όπως λέει και το όνομα του, είναι “ΔΗΣΥπόστατο”!  

 Ποια είναι όμως η πραγματικότητα;  Είναι αλήθεια ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, με τον καθοριστικό 
ρόλο του ΑΚΕΛ, διεύρυνε ουσιαστικά τα προγράμματα που απευθύνονταν στα χαμηλότερα εισοδηματικά 
στρώματα.  Και γι’ αυτό όχι μόνο δεν απολογούμαστε, αλλά είμαστε περήφανοι!  Ήταν μια πραγματικά 
προοδευτική και ριζοσπαστική πολιτική που έδωσε λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν 
χιλιάδες πρόσφυγες και νέα ζευγάρια.  Και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.  Δόθηκαν εκατοντάδες οικόπεδα 
στα πλαίσια του σχεδίου για αυτοστέγαση σε κρατικό οικόπεδο.  Σε μεγάλο μέρος αυτών των οικοπέδων έχουν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες διαχωρισμού, ενώ για τα υπόλοιπα επικρέμαται η αγωνία, αφού πληροφορίες λένε ότι 
δε θα  προχωρήσουν τα κατασκευαστικά έργα και ότι τα οικόπεδα θα πρέπει να επιστραφούν. Καλούμε την 
κυβέρνηση σε δημόσια δέσμευση, κύριε Χριστοφόρου, που θα ακολουθήσετε, ότι θα προχωρήσει σε άμεσο 
διαχωρισμό των οικοπέδων σε όσους κυβερνητικούς συνοικισμούς αυτοστέγασης έχουν δοθεί οικόπεδα και 
ταυτόχρονα να παραταθεί για ακόμη τρία χρόνια η προθεσμία σε όσους αδυνατούν να αρχίσουν τις εργασίες 
ανέγερσης της κατοικίας τους.  Παραχωρήθηκαν 579 οικόπεδα, στα πλαίσια του σχεδίου για αντισταθμιστικό 
οικόπεδο, σε όσους στεγάστηκαν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες, ενώ έχει εντοπιστεί γη και άρχισαν οι μελέτες 
για άλλα 3 500 περίπου οικόπεδα.  Είναι με παράπονο που εκφράζονται οι πρόσφυγες ότι έπρεπε να τα δώσει 
η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί ήταν σίγουροι και δεν περίμεναν ότι ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει την υλοποίηση 
αυτού του σχεδίου.  Ανεγέρθηκαν 176 οικιστικές μονάδες από ένα σχεδιασμό 760, που είναι έτοιμος και θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, αν δε λαμβανόταν η απόφαση για κατάργηση του σχεδίου.  
Καλούμε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τις 243 οικιστικές μονάδες που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός 
Αναπτύξεως Γης, έτσι ώστε να δοθούν στους εγκεκριμένους δικαιούχους του προγράμματος, σύμφωνα με τον 
αριθμό έγκρισής τους στον κατάλογο των δικαιούχων.  

 Υπερδιπλασιάστηκε το ύψος των προσφυγικών χορηγιών για αγορά ή ανέγερση κατοικίας, που, ακόμα 
και με τις μειώσεις και με τα νέα κριτήρια που εφαρμόζονται σήμερα, συνεχίζουν να είναι υψηλότερα από αυτά 
που ίσχυαν πριν το 2008.  Την ίδια ώρα η προηγούμενη κυβέρνηση, μπροστά στις δυσκολίες που περνά ο 
τόπος, προχώρησε σε στόχευση των προγραμμάτων.  Άλλο πράγμα όμως είναι η στόχευση, ώστε να 
στηριχθούν περισσότερο αυτοί που έχουν ανάγκη και να εξοικονομηθούν πόροι, και εντελώς διαφορετικό 
πράγμα είναι η κατάργηση της προσφυγικής πολιτικής.   



2074 

 

 Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.  Ακόμη και τη δεκαετία της διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ, την περίοδο 1993-
2003, που οι προσφυγικές δαπάνες ήταν πολύ χαμηλότερες και η οικονομία σε ανάπτυξη, πάλι προχώρησαν 
σε ακύρωση σχεδίων ανέγερσης οικιστικών μονάδων για τους πρόσφυγες.  Άρα, δεν είναι ούτε οι αλόγιστες 
δαπάνες της κυβέρνησης Χριστόφια ούτε η οικονομική κρίση που τους φταίει.  Πολύ απλά, αυτή είναι η 
φιλοσοφία τους για την κοινωνική πολιτική του κράτους και για τη στήριξη του προσφυγικού κόσμου.  Η 
προηγούμενη κυβέρνηση παραχώρησε 15 000 τίτλους ιδιοκτησίας.  Θα συνεχίσει η τιτλοποίηση των κατοικιών 
στους προσφυγικούς συνοικισμούς και στους συνοικισμούς αυτοστέγασης;  Θα σεβαστούν την απόφαση για 
τιτλοποίηση των κατοικιών σε όσους απεβίωσαν μετά τον Απρίλη του 2006 ή θα την παραβιάζουν, στερώντας 
αυτό το δικαίωμα από δικαιούχους που απεβίωσαν ή βρίσκονται σήμερα σε γηροκομείο, ακόμα και σε 
μοναστήρι, όπως έγινε στο συνοικισμό Ανθούπολης;  Θα ολοκληρώσουν την απόφαση της προηγούμενης 
κυβέρνησης για ρύθμιση της τιτλοποίησης σε όσους ανήγειραν κατοικία σε συνοικισμούς αυτοστέγασης και 
απεβίωσαν πριν το 2006;  Τι θα γίνει με τους τίτλους ιδιοκτησίας που ο ΔΗΣΥ παραχώρησε, όταν ήταν ξανά 
κυβέρνηση το 1997-1998, και που βεβαιώνουν μόνο την κατοχή του οικοπέδου και όχι της κατοικίας;  Άρα, 
κρίνονται ως ημιτελείς τίτλοι, με αποτέλεσμα οι εκτοπισμένοι ιδιοκτήτες να υποχρεωθούν με δικά τους έξοδα να 
ετοιμάσουν αρχιτεκτονικά σχέδια, να εξασφαλίσουν όλες τις άδειες και εγκρίσεις για την οικοδομή, με ένα 
κόστος €3.000 με €4.000 περίπου.  Θα συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες απόκτησης 
τουρκοκυπριακής γης στην οποία βρίσκονται κτισμένοι προσφυγικοί συνοικισμοί, για να μπορούν να 
παραχωρούνται τίτλοι ιδιοκτησίας στους δικαιούχους;  Δόθηκαν 3 000 πιστοποιητικά μίσθωσης σε όσους η 
κατοικία τους είναι κτισμένη σε τουρκοκυπριακή γη με προχωρημένες τις διαδικασίες για ένα σύνολο 8 000 
περίπου δικαιούχων.  Θα συνεχίσουν να παραχωρούνται πιστοποιητικά μίσθωσης, που, έστω και αν οι 
δυσκολίες στο τραπεζικό σύστημα δεν παρέχουν τη δυνατότητα για οποιεσδήποτε διευκολύνσεις, αποτελούν 
μια επίσημη βεβαίωση για την κατοχή της κατοικίας; 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Η δική μας εκτίμηση είναι ότι η ακύρωση της προσφυγικής στεγαστικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τις 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες του μνημονίου, θα καταστήσει ακόμα πιο δραματική την κατάσταση για 
χιλιάδες οικογένειες, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι προσφυγές Ελληνοκυπρίων στην “Επιτροπή 
Αποζημιώσεων”, που εγκαθίδρυσε η κατοχική δύναμη.  Με κανένα τρόπο δεν προάγουμε ούτε και 
δικαιολογούμε την όποια προσφυγή στην “επιτροπή”.  Δεν πρέπει να αφήσουμε την κατοχική δύναμη και 
όσους πόνταραν στην οριστικοποίηση της διχοτόμησης να εκμεταλλευτούν τις δύσκολες στιγμές που περνά ο 
λαός μας.   

 Ως ΑΚΕΛ κάναμε αλλεπάλληλες εκκλήσεις προς τον προσφυγικό κόσμο, αναλύοντας τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν για το Κυπριακό και το ενδεχόμενο να λυθεί στη βάση της κατοχής της πλειοψηφίας της γης 
στα κατεχόμενα από την Τουρκία.  Παράλληλα όμως, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις και 
κίνητρα, έτσι ώστε ο πρόσφυγας να στηριχθεί και να αποφύγει την προσφυγή στην “επιτροπή” και στο 
ξεπούλημα των περιουσιών του.  Στα πλαίσια αυτά, με πρόταση του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ, που 
κατατέθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο, συστάθηκε διακομματική επιτροπή και ευελπιστούμε ότι θα βρει τρόπους 
για αντιμετώπιση του προβλήματος.   

 Οι εξαγγελίες όμως του Υπουργού Εσωτερικών για τη δυνατότητα πώλησης κατεχόμενης περιουσίας 
από Ελληνοκύπριο σε Ελληνοκύπριο ήταν βεβιασμένες και δείγμα προχειρότητας και επιπολαιότητας.  
Υπάρχουν ουσιώδη ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν, πριν γίνουν τέτοιες εξαγγελίες.  Πώς για 
παράδειγμα θα διασφαλιστεί ότι δε θα γίνει ο προσφυγικός κόσμος βορά σε μεγαλοεπιχειρηματικά συμφέροντα 
τα οποία δε θα έχουν καμιά αναστολή και ενδοιασμό να προσφύγουν τελικά στην “επιτροπή” για μαζικές 
πωλήσεις στην Τουρκία;   

 Εξάλλου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων είναι δεσμευμένη και ελπίζω ότι την ερχόμενη 
εβδομάδα θα ολοκληρώσει τη συζήτηση για το θέμα, έχοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των οργανωμένων 
συνόλων των ιδιοκτητών κατεχόμενης περιουσίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να μελετηθούν οι δυνατότητες 
αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για στήριξη των ιδιοκτητών κατεχόμενης περιουσίας, θέμα που θα 
έπρεπε να προωθηθεί στα πλαίσια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Σημαντικό ρόλο στη στήριξη των ιδιοκτητών κατεχόμενης περιουσίας διαδραματίζει και ο Φορέας 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών.  Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από τις αυξημένες αιτήσεις, θεωρούμε ότι 
επιβάλλεται να βρεθούν τρόποι, για να συνεχίσει το ρόλο του και ακόμα να τον επεκτείνει, εμπλουτίζοντας τα 
σχέδια που ήδη λειτουργούν, για να καλύψουν ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε δυσπραγούσα οικονομική 
κατάσταση.  Ταυτόχρονα, επιβάλλεται να εγκριθούν άμεσα οι κανονισμοί του φορέα για τη ρύθμιση των χρεών.  
Δυστυχώς, όπως έχω πληροφορηθεί, οι διαδικασίες καθυστερούν στο Υπουργείο Οικονομικών και, όπως 
φαίνεται, δε θα φτάσουν στη Βουλή πριν το φθινόπωρο, για να συζητηθούν και να τεθούν για ψήφιση.   

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 
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 Ως ΑΚΕΛ προτείνουμε να εγκαινιαστεί διάλογος από την κυβέρνηση που να εμπλέκει τόσο τους 
αρμόδιους φορείς και οργανώσεις όσο και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, έτσι ώστε να 
καταλήξουμε σε μια πιο ορθολογιστική κατανομή των κονδυλίων του υπουργείου.  Για να έχει όμως ουσία και 
αντίκρισμα η εφαρμογή αυτής της πρότασης, θα πρέπει να γίνει άμεσα και πριν από τις όποιες κυβερνητικές 
αποφάσεις.  Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το ΑΚΕΛ, παρά τις σοβαρές διαφωνίες που αντικειμενικά έχει με 
μια κυβέρνηση αυτού του κοινωνικοπολιτικού προσανατολισμού, είναι έτοιμο να συνεργαστεί, προκειμένου να 
διαμορφωθούν συγκλίσεις, έτσι ώστε να στηρίξει αποφάσεις οι οποίες θα κριθούν ορθές και αναγκαίες.  Ευχή 
και ελπίδα μας βέβαια είναι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος, γιατί μόνο έτσι θα επέλθει η δικαίωση του 
προσφυγικού κόσμου.   

 Σας ευχαριστώ. 

(Κατά τη διάρκεια της αγόρευσης της κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά ο Πρόεδρος της Βουλής επανήλθε στην 
έδρα.) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ την κ. Κουκουμά. 

 Παρακαλώ τώρα τον κ. Σοφοκλή Φυττή από το Δημοκρατικό Κόμμα να προσέλθει στο βήμα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ: 

 Αφού ούλλοι τα ίδια λαλείτε! 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Μεταξύ ΑΚΕΛ και Συναγερμού υπάρχουν αρκετές διαφορές, αλλά πιστεύω ότι όλοι είναι για το καλό 
αυτού του εκτοπισμένου κόσμου, ο οποίος εδώ και τριάντα εννιά χρόνια... 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Δεν έχουμε διαφορές με κανέναν, το ΑΚΕΛ έχει μαζί μας! 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Φυττή. 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του σκοπιά, αλλά νομίζω ότι όλοι έχουν κοινό στόχο, διότι η πιο 
αδικημένη μάζα του κυπριακού λαού είναι οι εκτοπισμένοι, οι πρόσφυγες, αλλά επίσης, εγώ πάντα προσθέτω, 
και χιλιάδες άλλοι οι οποίοι έχασαν την περιουσία τους ή και το σπίτι τους στα κατεχόμενα μέρη μας και δεν 
έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα προσφυγική ταυτότητα. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το Δημοκρατικό Κόμμα προβληματίζεται σοβαρά για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, που 
αποφασίστηκε λόγω της οικονομικής κατάστασης ή και των απαιτήσεων της τρόικας και του μνημονίου.  Η 
στεγαστική πολιτική για τη μεγάλη μάζα των προσφύγων ιδιαίτερα πλήττεται ακόμη μια φορά ανεπανόρθωτα 
με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί.  Η αναστολή έγκρισης για παραχώρηση στέγης σε κυβερνητικούς 
οικισμούς, η μη παραχώρηση οικοπέδων σε νέα ζευγάρια, οι σοβαρές μειώσεις στις χορηγίες από την 
Υπηρεσία Μερίμνης, αποτελούν ακόμη ένα σοβαρότατο πλήγμα στα θύματα της εισβολής και συνεχούς 
κατοχής.  Με την ανεργία να καλπάζει, κυρίως στους νέους και στους οικογενειάρχες, η στέρηση βοήθειας 
στους πρόσφυγες, θα συμβάλει να επανέλθουμε στις συνθήκες του ’74 μετά την τουρκική εισβολή, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Με επανειλημμένες ανακοινώσεις, ομιλίες, εισηγήσεις στα ραδιόφωνα και σε αρμόδιους υπουργούς, στο 
Γενικό Εισαγγελέα, υποβάλαμε προτάσεις και εισηγήσεις αιτούμενοι όπως στο στάδιο των διαπραγματεύσεων 
με την τρόικα και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς προβληθεί το θέμα της συνεχιζόμενης κατοχής και να 
συνυπολογιστούν στις οικονομικές ανάγκες της Κύπρου και οι συνέπειες της εισβολής και κατοχής πάνω στην 
κυπριακή οικονομία και πάνω στους πρόσφυγες.  Αφού γινόταν τούτο, το αναλογούν ποσό θα ζητείτο να 
καταβληθεί ως βοήθεια από την Ευρώπη. 

 Δυστυχώς, στα υψηλά δώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας η προσφυγική φωνή ούτε που λαμβάνεται 
υπόψη.  Απόδειξη ότι εδώ είμαστε μόνο καμιά δεκαπενταριά.  Οι διαχρονικές υποσχέσεις προς τους 
πρόσφυγες, ότι θα βίωναν επιτέλους ίση κατανομή των βαρών, αποτελούν ακόμη μια ψεύτικη υπόσχεση χωρίς 
αντίκρισμα, όπως συμβαίνει και με το θέμα της επιστροφής, το οποίο δυστυχώς κατέληξε να διευθετείται με 
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ξεπούλημα περιουσιών σε συμπαιγνία του ΕΔΑΔ με τον κατακτητή μέσω της “επιτροπής” περιουσιών των 
κατεχομένων που θεωρείται δήθεν ως “εσωτερικό ένδικο μέσο”. 

 Μεγάλα λόγια και ανάλογες υποσχέσεις έδωσαν κατά καιρούς συζητήσεις στη Βουλή και αρκετές ηγεσίες 
κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή.  Έμειναν μέχρι τώρα και αυτές οι υποσχέσεις μόνο λόγια.  
Αποστάλθηκαν βροχηδόν στη Βουλή τα μνημονιακά νομοσχέδια “λαιμητόμος” για τους πρόσφυγες και 
παίρνουμε μια τελευταία ευκαιρία να απαιτήσουμε, έστω και τώρα, την υστάτη, και να ζητήσουμε να ληφθούν 
υπόψη οι ανάγκες τους, με αλλαγές νομοθεσιών και προϋπολογισμών, και ότι κάτι τέτοιο δε θα αποτελεί 
διάκριση σε βάρος άλλων πολιτών.  Ήδη στη διαμόρφωση των νομοσχεδίων σε διάφορους τομείς δόθηκαν 
ελαφρύνσεις προς διάφορες κατευθύνσεις για τον άλφα ή βήτα λόγο.  Γιατί όχι και για τους πρόσφυγες που 
σίγουρα το δικαιούνται και πρέπει να θεωρηθούν ως ευάλωτη ομάδα πληθυσμού; 

 Αρκετά πλήγματα έχουν δεχθεί οι πρόσφυγες.  Μερικά από αυτά είναι σε συντομία τα εξής: 

1. Οι εγκρίσεις σπιτιών εδώ και χρόνια για συνοικισμούς χωρίς ανέγερση παρά ελάχιστων οικιστικών 
μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς παλιούς ή νέους.  Εγκρίσεις μέχρι τώρα εκκρεμούν 900 και από 
τον Αύγουστο του περασμένου χρόνου δεν έγινε συνεδρία στη Μέριμνα ούτε για οικόπεδα ούτε για 
σπίτια στους συνοικισμούς.  Εκκρεμούν δεκάδες αιτήσεις εκεί. 

2. Εγκρίσεις οικοπέδων χωρίς διαχωρισμό παρά ελάχιστων.  Τώρα τερματίζεται και αυτή η πολιτική. 

3. Οικόπεδα που παραχωρούνται ως αντιστάθμισμα σε όσους κατοικούν σε τουρκοκυπριακά σπίτια ή 
έκτισαν σε τουρκοκυπριακή γη.  Κύριοι συνάδελφοι, είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες.  Όσοι μένουν σε 
τουρκοκυπριακά σπίτια στις συνοικίες των πόλεων και των χωριών και όσοι έκτισαν σε οικόπεδο που 
είναι τουρκοκυπριακή γη δικαιούνται, με βάση εξαγγελίες προηγούμενων κυβερνήσεων, ένα οικόπεδο.   

4. Συντήρηση οικισμών.  Γίνεται αργά η συντήρηση και η αναδόμηση, αλλά τώρα ανεστάλη πλήρως, εκτός 
για θέματα ασφαλείας μάς είπαν χθες στη συνεδρία της επιτροπής.  Αν κινδυνεύει να πέσει καμιά 
πολυκατοικία, εκεί τρέχουν να τη συντηρήσουν. 

5. Μητρογονία.  Αγώνες δεκαετιών.  Και λίγο ιστορικό επ’ αυτού.  Η πρώτη βουλευτής γυναίκα που έβαλε 
το θέμα της αναγνώρισης των παιδιών εκ μητρογονίας ήταν η κ. Ρήνα Κατσελλή.  Στη συνέχεια το έβαλε 
η κ. Κατερίνα Παντελίδου και ο κ. Αλέξης Γαλανός.  Στη συνέχεια ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου και στη 
συνέχεια το 2001 το έβαλε η κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου κι εγώ και έκτοτε όλοι μαζί.  Η πραγματικότητα 
είναι ότι όλοι μαζί οι πρόσφυγες βουλευτές το στηρίζαμε.  Δυστυχώς δε γινόταν τίποτε.  Ήρθε ο κ. 
Χριστόφιας προεκλογικά και είπε τέσσερα πράγματα:  Πρώτον, ότι δικαιούνται σπίτι σε συνοικισμό.  
Δεύτερον, δικαιούνται δάνειο από το φορέα... 

ΣΤ. ΜΙΣΙΑΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Δεν ήταν προεκλογικά, στη διακυβέρνηση. 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ:    

 Ήταν.  Ε, καλά, σιωπή, ξέρω είντα μ’ που σας λαλώ! 

 ...σπίτι στο συνοικισμό, οικόπεδο όπως οι άλλοι πρόσφυγες, σύμφωνα με εισοδηματικά κριτήρια αυτά τα 
δυο, δικαιούνταν δάνειο από το φορέα, όπως οι υπόλοιποι, και φοιτητικό ενοίκιο, όπως οι υπόλοιποι.  
Δεν τους αναγνώρισε τη χορηγία, για να αγοράσουν ή να κτίσουν σπίτι.  Η τρόικα λοιπόν ήρθε και τα 
έκοψε αυτά όλα εκτός, φαντάζομαι, το φοιτητικό ενοίκιο και το δάνειο του φορέα.  Τα έκοψε όλα.  Ο κ. 
Χάσικος χθες ανακοίνωσε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την οποία χαιρετίζουμε.  Η 
πραγματικότητα είναι ότι το χαιρετίζουμε ότι αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες τα παιδιά εκ μητρογονίας 
και θα έχουν ίσα δικαιώματα.  Ένα θέμα που πρέπει να λύσει είναι η μη διατάραξη των εκλογικών 
ποσοστών των επαρχιών.  Να μη διαταραχθούν, διότι με την αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας σε 52 
000 άτομα -ήταν πρόπερσι- θα διαταραχθούν.  Θα αυξηθεί απότομα η επαρχία Κερύνειας και η 
Αμμόχωστος και λίγο η Λευκωσία και θα μειωθούν οι άλλες επαρχίες.  Εμείς τότε υποβάλαμε εισηγήσεις, 
οι οποίες πέρασαν από τη Βουλή δύο φορές, κύριε Λαμάρη, ότι η προσφυγική ιδιότητα θα αναγνωριστεί, 
για να έχουν τα δικαιώματα ίσα.  Όμως ο ψήφος ή η ψήφος, όπως θέλετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η ψήφος. 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 ...ή η ψήφος θα είναι σύμφωνα με την καταγωγή του πατέρα όπως είναι τώρα και έτσι δε θα διαταραχτεί 
καμία ισορροπία.  Θα βγάζετε... 

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ: 

 Η κ. Κουκουμά ρωτά γιατί. 



2077 

 

ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ: 

 Έν’ δίκαιο τούτο; 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Έτσι γινόταν μέχρι τώρα.  Θέλετε να διαταραχθεί;  Έθθα το ψηφίσουν ποττέ οι υπόλοιποι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, δε θα λύσουμε αυτό το ζήτημα τώρα.  Όταν θα έρθει η κυβέρνηση στη Βουλή με νομοθεσία, θα 
το δούμε. 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Αυτή είναι η εισήγηση που κάναμε η πλειοψηφία της Βουλής και πέρασε δύο φορές.  Ο κ. Χριστόφιας το 
έστειλε στο Ανώτατο και χάσαμε. 

6. Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών.  Υπάρχει σοβαρή μείωση του προϋπολογισμού, μόνο επιδότηση 
επιτοκίων θα γίνεται, μειώσεις σε όλα τα δάνεια, τερματισμός των επαγγελματικών δανείων και ούτω 
καθεξής.  Υπάρχει μείωση χορηγιών για αγορά και ανέγερση κατοικίας από την Υπηρεσία Μερίμνης και 
μπαίνουν και εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία δεν υπήρχαν προηγουμένως. 

7. Και τελευταίο, θα πω έτσι σύντομα, καμιά κάλυψη για τα χαμένα εισοδήματα της κατεχόμενης γης των 
προσφύγων.  

 Τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων.  Κάποιοι τομείς που μπορεί η κυβέρνηση πρωτίστως και μετά 
η Βουλή, έστω και σε αυτό στάδιο, να βοηθήσει τους πρόσφυγες με τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθοι, για τους 
οποίους έχουμε ξαναμιλήσει: 

1. Διατήρηση του προϋπολογισμού του 2014, του επόμενου, του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
τουλάχιστον στα προ της κατάρρευσης επίπεδα, αν και έπρεπε να είχε αυξηθεί, ώστε να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα τα στεγαστικά και εκπαιδευτικά δάνεια και χορηγίες και να καλυφθούν και οι εκ 
μητρογονίας που τώρα μπαίνουν. 

2. Διατήρηση του προϋπολογισμού του 2014 της Υπηρεσίας Μέριμνας.  Αυτό είναι εισήγηση προς την 
κυβέρνηση, που τώρα ετοιμάζονται οι προϋπολογισμοί του επόμενου έτους, διότι οι προϋπολογισμοί 
του ’13 τέλειωσαν, δεν μπορούν να αυξηθούν ούτε με συμπληρωματικούς ούτε με αυτή την τεράστια 
κρίση που έχουμε.  Αλλά για το ’14 πρέπει να γίνει μια επανόρθωση, πρέπει να αυξηθούν στα ίδια 
επίπεδα που ήταν το 2010, για να μη μειωθούν οι ισχύουσες χορηγίες, αλλά και για να κληθούν επίσης 
οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες.   

3. Να ρυθμιστεί το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στέγασης, ώστε οι άνεργοι πρόσφυγες και όσοι 
άλλοι μη άνεργοι δανειολήπτες, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώνουν τις δόσεις τους, να μην υπόκεινται 
σε εξώσεις και καταναγκαστικές πωλήσεις υποθηκευμένων περιουσιών.  Όταν ένα κράτος δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει στους πολίτες του εισόδημα ζωής, δεν μπορεί να θεωρεί τους πολίτες του υπόλογους σε 
υποχρεώσεις έναντι του κράτους ή των τραπεζών.  Ούτε στο μεσαίωνα δεν έζησαν οι κοινωνίες τέτοια 
κατάσταση!  Να μη ξεχνούμε μάλιστα ότι οι πρόσφυγες έχουν χάσει τις περιουσίες και στερούνται των 
εισοδημάτων τους από το ’74.  

4. Να απαλλαγούν οι προσφυγικές κατοικίες, πρώτη κατοικία προσφύγων πρώτης και δεύτερης και τρίτης 
γενιάς, από φόρο ακίνητης περιουσίας.  Τέτοια φορολόγηση δεν ευσταθεί, διότι, κατά τη γνώμη μας, η 
ακίνητη περιουσία δε φορολογείται παρά μόνο όταν αναπτύσσεται ή πωλείται, οπότε δικαιολογείται η 
καταβολή είτε φόρου είτε τέλους.  Να ληφθεί υπόψη ότι οι πρόσφυγες βρίσκονται διά της βίας μακριά 
από τις περιουσίες τους, στερούνται των εισοδημάτων τους από το ’74 και με κόπο και μόχθο 
απέκτησαν νέα προσωρινή κατοικία στην προσφυγιά.  Να μη λησμονείται ο μεταπολεμικός πλουτισμός 
από αναπτύξεις γης ή άλλως πώς, ακριβώς διότι υπήρξαν οι πρόσφυγες και βρίσκεται υπό κατοχή το 
38% της γης μας.  Ένας πλούτος από τον οποίο οι πρόσφυγες δεν ωφελήθηκαν τίποτε.  Το χαράτσι των 
€75 εκατομ. που ληστρικά απαίτησε η τρόικα και ψηφίστηκε από την κυβέρνηση και τη Βουλή θα πρέπει 
να γίνει μια προσπάθεια να εξευρεθεί από αλλού και όχι από τους πρόσφυγες. 

5. Η κυβέρνηση να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομική ενίσχυση για την προσφυγιά.  Μας 
είναι αδιανόητο το κράτος να ντρέπεται να προβάλει το θέμα της τουρκικής κατοχής και να αποφεύγει να 
απαιτεί την οφειλόμενη ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια προς τους πρόσφυγες, ενώ ζητεί για τους 
αλλοδαπούς πρόσφυγες.  Σήμερα είναι η μέρα των προσφύγων και πρέπει να ζητούμε την κατοχύρωση 
των ατομικών δικαιωμάτων όλων των προσφύγων.  Μια τέτοια απαίτηση επιβάλλεται και ως απάντηση 
στην ξεδιάντροπη Ευρώπη, η οποία παρουσιάζεται ευαίσθητη προς τους Τουρκοκυπρίους τους οποίους 
χρηματοδοτεί παράνομα και πλουσιοπάροχα με €40 εκατομ. το χρόνο.  
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 Για τα χαμένα εισοδήματα κατεχομένων περιουσιών, τα έχω πει, δε γίνεται καμία κάλυψη.  Το έχω 
αναλύσει άλλη φορά το πόσα εισοδήματα μπορούσε να έχει ένας από τα περβόλια του, από τα μαγαζιά του, 
από τα λατομεία κ.λπ.  Ούτε ένα σεντ δεν εδόθη τώρα ως κάλυψη. 

 Οι πρώτης γενιάς πρόσφυγες, αγαπητοί συνάδελφοι, που έμεναν και στα τσαντίρια ή σε ακατάλληλα 
υποστατικά, στηρίχθηκαν όσο μπορούσε να γίνει με την επαναδραστηριοποίηση, την οικονομική ανάκαμψη, 
την ανακούφιση που έγινε, το στεγαστικό, με τη βοήθεια που ήρθε από άλλες χώρες, με τα δάνεια από διεθνείς 
τράπεζες... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 ...και έγινε μια επαναδραστηριοποίηση, το οικονομικό θαύμα.  Τι γίνεται όμως τώρα;  Επιστρέφουμε, 
αγαπητοί, συνάδελφοι, πίσω.  Επιστρέφουμε δυστυχώς πίσω.  Όταν έχουμε τόσες χιλιάδες άνεργους, όταν δεν 
μπορούν να βρουν εργασία, όταν το στεγαστικό τους δε λύεται, πώς μπορεί να κρατηθούν στην Κύπρο;  
Χιλιάδες ζητούν να μεταναστεύσουν, χιλιάδες μένουν σε σπίτια με τους γονείς τους και δεν προχωρούν ούτε να 
αρραβωνιαστούν ούτε να παντρευτούν και, αν παντρευτούν, δεν προχωρούν να τεκνοποιήσουν, γιατί 
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.  Υπάρχει επίσης υπογεννητικότητα, υπάρχει υποχώρηση και αποχώρηση 
επενδύσεων από την Κύπρο, υπάρχει αποχώρηση καταθέσεων, εκτός από τα κουρέματα από τα οποία ο 
κόσμος έχασε τα λεφτά του.  Υπάρχει μείωση απολαβών, επιστρέφουμε πίσω σε συνθήκες ’74!  Τι θα γίνει;  
Ποιοι πλήττονται παραπάνω;  Πλήττονται οι ευάλωτες ομάδες και μεταξύ αυτών οι πρόσφυγες και από πάνω 
πλήττονται με πρόνοιες και νομοθεσίες και προτάσεις που γίνονται... 

 «Νίκος Αναστασιάδης»...  Άφηκεν την πέννα του δαμαί! 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Θα τον βρίσκεις μπροστά σου συνέχεια... 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Εσύ να τον βρεις, για να λύσει πολλά προβλήματα! 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ορίστε, κύριε Φυττή, να ολοκληρώσουμε.  Παρακαλώ! 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 .....ως συγκυβερνών κόμμα. 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ:  

 Συγκυβερνών, ώσπου αντέξει!   

(Γέλια) 

 Διότι, με τούτα ούλα που κάμνετε, να δούμε πόσο εννά αντέξουμε μαζί σας! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η δήλωση του κ. Φυττή είναι η πιο σημαντική της ημέρας, η οποία αύριο θα είναι στα πρωτοσέλιδα.  Θα 
προκαλέσει πολιτικό σεισμό! 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Είναι, για να προσελκύσει τα κανάλια...  

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Μέτρα που εισηγούμαστε...  Εισηγούμαστε εδώ και λίγα χρόνια να δημιουργηθεί ένα ταμείο στήριξης 
των προσφύγων και των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών και η στήριξη αυτή να γίνει υπό μορφή ετήσιας 
χορηγίας ή ετήσιου ενοικίου.  Η εισήγηση για εισροή εσόδων σ’ αυτό το ταμείο είναι από τα πιο κάτω: 

1. Από τέλη ανάπτυξης και υπεραξίας από επεκτάσεις πολεοδομικών ζωνών, ορόφων κ.λπ.  Δεν μπορεί 
να ωφελούνται δωρεάν -και έχουν ωφεληθεί τριάντα οχτώ χρόνια- με επεκτάσεις πολεοδομικών ζωνών, 
επεκτάσεις ορόφων κ.λπ. και το όφελος αυτό να μην καταβάλλεται, έστω μέρος του, σε κάποιο ταμείο, 
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να ωφεληθούν οι πρόσφυγες, που λόγω αυτών, εξαιτίας του εκτοπισμού τους και της απώλειας της γης 
τους αναπτύσσεται και αυξάνεται η τιμή της γης απʼ εδώ. 

2. Μέρος του ΦΠΑ από τις πωλήσεις κτημάτων, οικιών, διαμερισμάτων.  Μέρος! 

3. Μέρος του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών από τις πωλήσεις ακινήτων.  Όλα αυτά υπάρχουν, διότι 
ανεβαίνει η τιμή της γης, των ακινήτων λόγω της εισβολής και κατοχής.   

4. Μέρος του ποσού που καταβάλλεται για απαλλοτριώσεις σε επηρεαζόμενους των οποίων αυξήθηκε η 
αξία της περιουσίας λόγω της εισβολής και κατοχής και έτσι εισπράττουν υψηλότερα ποσά 
απαλλοτριώσεων.   

5. Μέρος του φόρου ακίνητης περιουσίας που θα εισπραχθεί, όπως προκύπτει από το νόμο που 
ψηφίστηκε πρόσφατα. 

6. Μέρος από τα έσοδα που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου.  Δικαιούνται και οι 
πρόσφυγες, οι εκτοπισμένοι, από αυτό! 

7. Μέρος των εισπράξεων από τη μεταφορά μέρους της αξίας της κατεχόμενης περιουσίας και της 
μετατροπής της σε συντελεστή δόμησης, εάν τελικά υιοθετηθεί.  Κάναμε πρόταση νόμου, βάλαμε 
πρόταση μέσα να συμπληρωθεί ο περί Μεταφοράς Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων Νόμος και, επειδή θα το 
περνούσαμε, η κυρία προηγούμενη κυβέρνηση απέσυρε το νομοσχέδιο.  Δεκαεφτά βουλευτές το 
υπογράψαμε, πέντε κόμματα της αντιπολίτευσης θα το ψηφίζαμε και αποσύρθηκε!  Και θα γινόταν για 
τον Ακάμα, τους Αμαθουσίους και άλλες περιοχές.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Λευτέρη Χριστοφόρου) 

 Τώρα να δούμε, κύριε Λευτέρη, αν θα το υιοθετήσετε εσείς. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Μαζί θα το υιοθετήσουμε!  Μαζί δεσμευόμεθα! 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

8. Μέρος των εισπραττόμενων μεταβιβαστικών και χαρτοσήμων.   

9. Άλλα πιθανά έσοδα. 

10. Κυβερνητική χορηγία.   

 Ζητούμε ως ΔΗΚΟ την αναθεώρηση της πολιτικής με τα ακόλουθα: 

 Πρώτον, επαναφορά της πολιτικής παραχώρησης στέγης τουλάχιστον στους εννιακόσιους περίπου 
εγκριμένους πρόσφυγες, οικογένειες και μονήρεις, από χρόνια ήδη, τέσσερα-πέντε, οικογενειάρχες.   

 Θα σας πω τώρα και την περίπτωση που εξετάσαμε χθες.  Ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης 
έχει απούλητα διακόσια σαράντα τέσσερα σπίτια, τα οποία αγόρασε τα τελευταία χρόνια, όταν υπήρχε ζήτηση.  
Με την κρίση τού έμειναν.  Εβδομήντα οχτώ από αυτά είναι για αιτητές με χαμηλά εισοδήματα και τα υπόλοιπα 
εκατόν ογδόντα έξι είναι για αιτητές με μέτρια εισοδήματα.  Εμείς εισηγούμαστε -και δέχτηκε την εισήγηση και η 
επιτροπή, η πλειοψηφία της επιτροπής- η κυρία πρόεδρος της επιτροπής να γράψει ένα γράμμα που να λέει 
ότι ζητούμε αυτά τα σπίτια να δοθούν στους εγκριμένους πρόσφυγες.  Τουλάχιστον ένας αριθμός από αυτούς 
που δικαιούνται σπίτι σε συνοικισμό να πάρουν ένα από αυτά τα σπίτια να στεγαστούν κατά σειρά 
αρχαιότητας.  Είναι των δύο και των τριών υπνοδωματίων.  Ελάχιστα είναι του ενός υπνοδωματίου.  
Δικαιούνται σπίτι εγκριμένο από το κράτος αυτό;  Να τους δώσει ʼπού τούτα για την αγορά των οποίων 
πλήρωσε η κυβέρνηση! 

 Δεύτερον, επαναφορά της παραχώρησης οικοπέδων σε φτωχά ζευγάρια ή και πολύτεκνες οικογένειες. 

 Τρίτον, υλοποίηση της υπόσχεσης που δόθηκε από την κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου και την 
προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση Χριστόφια, για παραχώρηση οικοπέδων ως αντιστάθμισμα σε όσους 
στεγάζονται σε τουρκοκυπριακή κατοικία ή το σπίτι τους ανεγέρθηκε σε τουρκοκυπριακή γη.  Μέχρι τώρα μόνο 
πεντακόσιοι εβδομήντα εννιά ικανοποιήθηκαν από τις πέντε χιλιάδες δικαιούχους και εξ αυτών μόνο των 
διακοσίων χωρίζονται τώρα με εργολάβους.  Τα υπόλοιπα θα μείνουν στο χαρτί!  Όμως, οι πρόσφυγες, έστω 
και αυτοί οι πεντακόσιοι εβδομήντα εννιά, κρατούν συμβόλαιο!  Και πολλοί με ρωτούν το εξής: «Τι θα κάνουμε 
με τούτο το συμβόλαιο, το οποίο μας υπόγραψε η κυβέρνηση και μας το έδωσε;».   

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Η προηγούμενη κυβέρνηση! 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 
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 Όποια…  Η κυβέρνηση είναι το κράτος!  Το κράτος με συμβόλαιο έδωσε σε κάποιον οικόπεδο, του 
έδωσε κάποια έγκριση για σπίτι, έγκριση για οικόπεδο ως αντιστάθμισμα.  Και τώρα μας έπεμψε ένα γράμμα, 
όπως ξέρετε όλοι, που λέει ότι ακυρώνονται αυτά ή δε θα προχωρήσουν.  «Τι θα γίνει;», με ρωτούν πολλοί.  
Τους λέω το εξής: «Να κάμετε λίγη υπομονή και, αν περάσουν ένα-δυο χρόνια και δε σας τα δώσουν, τότε 
έχετε όλο το νομικό έρεισμα να κινήσετε αγωγή εναντίον του κράτους!».   

 Τέταρτον, σοβαρή αύξηση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, του 2014, για τα στεγαστικά 
προγράμματα, για συντήρηση/αναδόμηση οικισμών, συντήρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών, χορηγίες 
στεγαστικών προγραμμάτων κ.λπ.   

 Πέμπτον, αύξηση του προϋπολογισμού και των κονδυλίων που παραχωρούνται μέσω του Κεντρικού 
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. 

 Έκτον, ισότιμη μεταχείριση και αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας των εκ μητρογονίας προσφύγων, 
κάτι το οποίο επετεύχθη χθες και θέλουμε να δούμε λεπτομέρειες. 

 Έβδομον, να συνεχιστεί η τιτλοποίηση.  Έχουμε εισηγηθεί εμείς του ΔΗΚΟ ότι οι περιπτώσεις αυτών 
των χιλίων πεντακοσίων τριάντα πέντε που δεν πήραν τίτλο σε κυβερνητικούς οικισμούς θα έπρεπε να 
εξεταστούν, για να τους δοθεί ακόμη μία ευκαιρία.  Και έχουμε εισηγηθεί -και έγινε αποδεκτή η εισήγηση από 
κάποιους- μία τριμελής επιτροπή, αντιπρόσωπος του Κτηματολογίου, αντιπρόσωπος της Πολεοδομίας και ένας 
της ΠΕΠ, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, να επισκεφθεί μία μία τις περιπτώσεις και να πει «αυτοί δεν 
πρόκειται να πάρουν τίτλο, αν δε χαλάσουν την παρανομία που έκαμαν», «αυτοί μπορεί να δοθούν», «αυτοί 
ναι», «αυτοί όχι».  Δεν έγινε αποδεκτή και έτσι εκκρεμεί η παραχώρηση τίτλου για χίλια πεντακόσια τριάντα 
πέντε σπίτια στους συνοικισμούς και η παραχώρηση πιστοποιητικού μίσθωσης στους υπολοίπους, που 
έκτισαν σε τουρκοκυπριακή γη.  

 Πάμε σε ένα σοβαρό θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ολοκληρώσουμε, κύριε συνάδελφε, διότι… 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Τέλειωσε ο χρόνος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε υπερβεί κατά δύο-τρία λεπτά το χρόνο, αλλά επέδειξα επιείκεια.   

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Το σοβαρό θέμα είναι οι αγοραπωλησίες στα κατεχόμενα.  Απλώς, να σας πω τα στοιχεία.  Υπάρχει 
διακομματική επιτροπή στο Προεδρικό.  Υποβάλαμε σοβαρές εισηγήσεις -και οι άλλοι ασφαλώς- αλλά τα 
στοιχεία, για να ανησυχήσετε και εσείς λίγο, όπως ανησυχούμε εμείς, είναι τα εξής:  Μέχρι τις 6 Ιουνίου 2013 
έγιναν πέντε χιλιάδες δύο αιτήσεις στην “επιτροπή ακίνητης περιουσίας”, που θεωρείται εσωτερικό ένδικο μέσο, 
από τις οποίες, συνάδελφοι, τριακόσιες εβδομήντα δύο αιτήσεις κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό, δηλαδή στο 
να αγοράσουν τη γη τους -η συμφωνία και το ποσοστό που τους δίνουν είναι 10% έως 15%- και δεκαοκτώ 
κατέληξαν σε άλλες διευθετήσεις.  Εννιά δηλαδή περιπτώσεις διευθετήθηκαν με επίσημη ακρόαση, πάλι αγορά, 
δύο περιπτώσεις αποφασίστηκε να καλυφθούν με ανταλλαγή και αποζημίωση, μία περίπτωση με 
αποκατάσταση, πέντε περιπτώσεις με αποκατάσταση και αποζημίωση.  Πλήρωσε μέχρι τώρα η Τουρκία 120 
εκατομ. στερλίνες.  Και συνεχίζεται αυτό το πλιάτσικο της γης μας.  Και εμείς σαν διακομματική επιτροπή 
έχουμε υποβάλει εισηγήσεις και την τελευταία εισήγηση θα σας την πω και θα φύγω. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Να θεωρηθεί αναφορά! 

Γ. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Όι να φύεις! 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Θα φύγω από το βήμα, κύριε συνάδελφε, διότι έληξε ο χρόνος μου! 

 Εμείς έχουμε υποβάλει από την πρώτη συνεδρία…  Ο κ. Γιώργος Βαρνάβα ήταν παρών και ο κ. 
Αριστοφάνης εκ μέρους του ΑΚΕΛ· δεν είναι ανάγκη να τους αναφέρω όλους.  Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το 
πράμα παράγινε.  Πρέπει, πρώτον, να βρεθεί τρόπος να στηριχθούν οι πρόσφυγες, για να μην καταφεύγουν 
στο λεγόμενο “εσωτερικό ένδικο μέσο” και να πωλούν τη γη τους έναντι πινακίου φακής.  Και η κυριότερη 
εισήγηση -σας τη διαβάζω- είναι η εξής: Δημιουργία κηδεμόνα ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, 
όπως έγινε εδώ με τις τουρκοκυπριακές, λόγω της έκρυθμης κατάστασης που δημιούργησε η κατοχή και η 
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παρούσα έκτακτη οικονομική κρίση και μελέτη του ενδεχομένου εκπροσώπησης από το κράτος στο εσωτερικό 
ένδικο μέσο με μοναδικό αίτημα την απώλεια χρήσης γης και την επιστροφή της γης του κάθε ιδιοκτήτη, 
δηλαδή νομική εκπροσώπηση του κάθε ιδιοκτήτη κατά την άσκηση των ατομικών του δικαιωμάτων.  Αυτή ήταν 
μία πρόταση πάνω στην οποία ακόμα και οι νομικοί που παρίστανται εκεί βρήκαν ότι μπορεί να κτίσουμε.  
Κηδεμόνας δηλαδή των ελληνοκυπριακών περιουσιών.  Εισηγηθήκαμε και άλλα, όπως νομική παρεμπόδιση 
των προσφυγών στην επιτροπή, διότι θα αποκτήσουν πλειοψηφία της γης μας και, εφόσον έχουν και τον 
πληθυσμό και το ομόθρησκο, το ομόγλωσσο, θα ζητήσουν διεθνή αναγνώριση.  Είπα πολλές φορές ότι, εάν 
αποκτήσουν την πλειοψηφία της γης, μαζί με τη χαλίτικη δασική που ελέγχουν και τη δική τους, που έχουν 6%, 
αν δηλαδή αποκτήσουν 19%, τότε θα ζητήσουν διεθνή αναγνώριση ή θα εκπληρώσουν τη διζωνικότητα, που 
λέει ότι πρέπει να έχουν εγγυημένη πλειοψηφία της γης.  Θα πουν “διζωνικότητα τώρα, όχι ανεξάρτητο 
κράτος”.  Και, όπως είπε ο Ντενκτάς, εκεί που υπάρχει γάμος, υπάρχει και διαζύγιο.  Και σε δύο-τρία χρόνια να 
χωρίσουμε.  Εμείς θέλουμε να τους πωλήσουμε τη γη τους;  Πρέπει να βρούμε τρόπο να σταματήσει αυτό το 
κακό! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ το συνάδελφο τον κ. Φυττή για την ομιλία του. 

 Να παρακαλέσω τον τελευταίο ομιλητή, που είναι ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου από το Δημοκρατικό 
Συναγερμό, να προσέλθει στο βήμα, για να ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματος. 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Για μένα είναι ιδιαίτερα τιμητικό το ότι, μετά την ομιλία του αγαπητού συναδέλφου του Σοφοκλή Φυττή, 
ακολουθώ και θα καταθέσω κι εγώ τις δικές μου απόψεις, όντας ενδιατρίψας επί μακρόν στα προσφυγικά 
θέματα, για τα οποία δεν μπορείς και ιδιαίτερα να μη συμφωνήσεις και να μη συμπαραταχθείς μαζί του.  
Ιδιαίτερα δε όμως θα ήθελα να του εκφράσω ευγνώμονες ευχαριστίες για την αδιάλειπτον, για τη συνεχή και 
σθεναρή στήριξη που παρέχει στη συγκυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη… 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 “Έλεος”, λέει ο κ. Φυττής. 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Στα καλά λέμε “ναι”! 

(Γέλια) 

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ: 

 Στα παττάλικα λαλούμεν “όι”! 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 …είτε μέσω των καταγεγραμμένων, πραγματικά πειστικών, του πολιτικών δηλώσεων είτε ακόμα και κατʼ 
ιδίαν.   

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Πάντα αρέσκαν του οι μπαρμπέρηδες! 

Σ. ΦΥΤΤΗΣ: 

 Εγώ είμαι ανεξάρτητος, αδέσμευτος και λέω στα καλά “ναι”.  Οποιαδήποτε κυβέρνηση… 

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: 

 Πράγματι, αυτή η κυβέρνηση έχει και παρόν έχει και μέλλον έχει και προοπτική, όχι μόνο για την 
παρούσα πενταετία! 

 Εγώ χάρηκα τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, παρά το ότι σε ορισμένα ζητήματα μπορεί να είχαμε και να 
εκφράζαμε και τη διαφωνία μας και τη διαφοροποίησή μας.  Και πράγματι στα θέματα των προσφύγων δε 
χωρούν ούτε αντιπαραθέσεις ούτε διαχωρισμοί.  Παρά το ότι ο εκάστοτε πρόεδρος της επιτροπής Προσφύγων 
βρισκόταν στην αντίπερα όχθη όσον αφορά την πολιτική χωροταξία, εντούτοις -μπορείτε να το βεβαιώσετε- 
ήταν σύμφωνες, ομόφωνες, ομόγνωμες, οι αποφάσεις που λαμβάνονταν για όλα τα προσφυγικά θέματα πλην 
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ενός, που είναι σήμερα της επικαιρότητας, που ήταν οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες.  Και, ενώ χρειάστηκαν 
τριάντα εννέα χρόνια, για να αποδοθεί αυτό το δικαίωμα, η παρούσα κυβέρνηση το απέδωσε μέσα σε εξήντα 
μέρες!  Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν πιστεύω κάποιος να μην έχει το θάρρος και την τόλμη να εκφράσει 
και τη χαρά του και να χαιρετίσει αυτό το σημαντικό μέτρο, το οποίο αποκαθιστά ένα δικαίωμα.  Πολλοί το 
εκλάμβαναν…  Πολλές φορές κατέθεσα ότι δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ούτε ως συντεχνιακή διεκδίκηση ούτε 
ως διεκδίκηση αδικίας.  Ήταν δικαίωμα!  Δικαίωμα το οποίο δεν απέδωσε η πολιτεία για τριάντα εννέα χρόνια.  
Άργησε πάρα πολύ, αλλά, έστω και τώρα, εμείς το στηρίζουμε, το υποστηρίζουμε, το χαιρετίζουμε.  Και 
αποδεικνύεται πόσο δίκαιο είχαμε, όταν κάποιοι μας έλεγαν ότι με την αναγνώριση αυτού του δικαιώματος θα 
κατέρρεε το κράτος, θα κατέρρεαν τα πάντα.  Αναγνωρίστηκε σήμερα. Όχι μόνο δεν κατέρρευσε οτιδήποτε, 
αλλά τουναντίον υπήρξε ανακούφιση σε όλους εκείνους τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες οι οποίοι πραγματικά 
λαμβάνουν αυτό το οποίο δικαιούνταν για τόσα χρόνια και τους εστερείτο.   

 Πέραν τούτου, θα προσυπογράψω όλα εκείνα τα θετικά τα οποία είπαν οι αγαπητοί συνάδελφοι.  Θα 
μπορούσα να πω κι εγώ και για το παρελθόν και για όσα έγιναν και δεν έγιναν.  Δεν ωφελεί και δεν προσφέρει 
τίποτε στη συζήτησή μας σε καιρούς δύσκολους.  Θα δούμε το παρόν και το μέλλον.  Και να ξέρετε κάτι, ότι, 
κακά τα ψέματα, τα προσφυγικά προβλήματα δεν μπορεί να επιλυθούν.  Θα επιλυθούν μόνο με τη λύση του 
Κυπριακού.  Και εκεί πρέπει να στοχεύουμε και εκεί πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας, για να υπάρξει μία 
δίκαιη λύση, ώστε, όπως αποδόθηκε σήμερα ένα ανθρώπινο δικαίωμα, να αποδοθούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στον προσφυγικό κόσμο. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Χριστοφόρου για τη σύντομη και περιεκτική ομιλία του.   

 Η σημερινή συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τα προβλήματα του προσφυγικού κόσμου 
συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.  Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, γιʼ αυτό για 
μία ακόμα φορά εκ μέρους του σώματος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας θέλω να 
καταδικάσω με τον πιο έντονο τρόπο τη συνεχιζόμενη παράνομη στρατιωτική κατοχή της Τουρκίας στην 
Κύπρο, η οποία έχει δημιουργήσει 200 000 Έλληνες Κυπρίους πρόσφυγες και βεβαίως και Τουρκοκυπρίους, 
τους οποίους η Τουρκία μετακίνησε βιαίως το 1974 στη σήμερα κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου.  Και καλούμε 
τη διεθνή και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή κοινότητα να επιδείξουν επιτέλους αποφασιστικότητα και βούληση να 
πειθαναγκάσουν την Τουρκία να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις αρχές του 
διεθνούς δικαίου, το ευρωπαϊκό δίκαιο.  Και είπα «και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή κοινότητα», δεδομένου ότι η 
Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που 
πηγάζουν από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήδη από το 2005, μεταξύ των οποίων οι λεγόμενες 
“κυπρογενείς υποχρεώσεις”, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση να συνεργαστεί για λύση του Κυπριακού 
στη βάση των περί Κύπρου ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών και αξιών επί των οποίων 
εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Καλούμε λοιπόν την Τουρκία από αυτό το βήμα για ακόμα μία φορά να τερματίσει την αναχρονιστική 
κατοχή της Κύπρου, να επιτρέψει την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
προσφυγικού μας κόσμου, ώστε να υπάρξει λύση η οποία να αποκαθιστά συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας, 
ειρήνης και συνεργασίας σʼ αυτή την κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή του κόσμου. 

 Τούτων λεχθέντων, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία της 
Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013, στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:   Νομοθετική εργασία  

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

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

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

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

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

 6.  Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.114-2013).              

 7.  Ο περί Ευρωπαïκής Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.110-2013). 

 8.  Οι περί την Άσκηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 
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). 

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

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

 11.  Οι περί της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.034-2013). 

 12.  Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης-Πλαίσιο για Διασυνοριακή 
Συνεργασία μεταξύ Τοπικών Κοινοτήτων ή Αρχών και περί Συναφών 
Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.003-2013). 

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). 
(Αρ. Φακ. 23.05.046.002-2013). 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  7.00 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

Αδάμου Αδάμος Λαμάρης Γιάννος 

Αντωνίου Αντώνης  Λουκαΐδης Γιώργος 
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Βαρνάβα Γιώργος Μαυρίδης Μάριος 

Βότσης Άγγελος Μέσης Χρίστος 

Γαβριήλ Γιαννάκης Μισός Αριστοτέλης 

Γεωργίου Γεώργιος Νικολαΐδης Νίκος 

Γεωργίου Γιώργος Νουρής Νίκος 

Δημητρίου Μισιαούλη Στέλλα Παπαγεωργίου Πάμπος  

Δίπλαρος Ευθύμιος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Ευαγόρου Σταύρος Περδίκης Γιώργος 

Ζαχαρίου Ζαχαρίας Προδρόμου Πρόδρομος 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας Προκοπίου Γεώργιος 

Κατσουρίδης Νίκος Σαμψών Σωτήρης 

Καυκαλιάς Αντρέας  Σαρίκας Φειδίας 

Κουκουμά Κούτρα Σκεύη Σταυριανός Πανίκκος 

Κουλίας Ζαχαρίας Συλλούρης Δημήτρης 

Κυπριανού Ανδρέας Τάσου Γεώργιος 

Κυπριανού Άντρος Τζιοβάνης Χριστάκης 

Κυριακίδου Αθηνά Τορναρίτης Νίκος 

Κυριακίδου Στέλλα Φακοντής Αντρέας 

Κυριακού Μαρία Φυττής Σοφοκλής 

Κωνσταντίνου Κώστας Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κωνσταντίνου Νεόφυτος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Κώστα Κώστας Χριστοφόρου Λευτέρης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Ακινήτων Ενοικιαζομένων για Επαγγελματικούς Σκοπούς 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013», συζήτηση (Ν. Τορναρίτης, Ν. Κατσουρίδης, Φ. Σαρίκας, Γ. 
Περδίκης, Δ. Συλλούρης, Ά. Βότσης, Πρόεδρος, Ζ. Κουλίας, Γ. Βαρνάβα) και απόφαση για αναβολή της.  

2. Έκθεση και συμπληρωματική έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου 
για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης 
Ενέργειας του 2013 Νόμος του 2013», συζήτηση (Γ. Περδίκης, Λ. Χριστοφόρου, Ά. Βότσης, Γ. Βαρνάβα, 
Ζ. Ζαχαρίου, Δ. Συλλούρης, Α. Αδάμου) και ψήφισή του σε νόμο. 

3. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και 
Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2013» και έγκρισή τους. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί 
των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».   

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013» και τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που 
Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2013», ψήφιση του νομοσχεδίου σε 
νόμο και έγκριση των κανονισμών. 

6. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007», αγορεύσεις 
και συζήτηση (Γ. Γαβριήλ, Γ. Περδίκης. Κ. Χατζηγιάννης, Ν. Νικολαΐδης, Σ. Φυττής, Γ. Βαρνάβα, 
Ανδρέας Κυπριανού, Ν. Κατσουρίδης) και ψήφισή της σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Αλιείας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «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» και ψήφισή του σε νόμο. 
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8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «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» 
και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «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». 

9. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων και συζήτηση (Ν. Κατσουρίδης, Δ. Συλλούρης, Πρόεδρος, Ν. 
Τορναρίτης, Σ. Σαμψών) για την παραπομπή των θεμάτων:  

α. «Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», 

β. «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», 

γ. «Ο περί της Δέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2013». 

10. Ερωτήσεις βουλευτών:  

Φορολόγηση χρηματικών και μη εισοδημάτων - Η κρατική δαπάνη για τους λήπτες φοιτητικού πακέτου - 
Παράπονα για τη μη μείωση των απολαβών και τα συντάξιμα επιδόματα των καθηγητών στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αποθήκευση και φύλαξη μετασχηματιστών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου - 
Το θέμα της ευνοϊκότερης εξέτασης του αιτήματος των εκπαιδευτικών μητέρων τριδύμων για μετάθεση - 
Η ανάπτυξη νεοφασιστικών κινήσεων στην Κύπρο - Παράπονα από ιδιοκτήτες γης και κατοίκους για 
γραμμές ηλεκτρισμού υψηλής τάσης στη Μοσφιλωτή - Ανάγκη ελέγχου και νομοθετικής ρύθμισης της 
κυκλοφορίας συμπληρωμάτων διατροφής με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς - Κρατική στήριξη 
των θυμάτων της έκρηξης στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” - Πληροφορίες για άρση της 
απαγόρευσης τοποθέτησης μικρών ανεμογεννητριών εντός των ορίων ανάπτυξης οικιστικών περιοχών - 
Καταγγελίες για μη πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου στα κρατητήρια και τις φυλακές - Οι τοποθετήσεις 
και ανακατατάξεις στο Υπουργείο Εξωτερικών - Το ύψος των συντάξεων στη δημόσια υπηρεσία από το 
1974 μέχρι και το 2012 - Αντιδράσεις του δήμου Μέσα Γειτονιάς στην ενδεχόμενη κατασκευή 
εργοστασίου κοντά στην οικιστική ζώνη - Αίτημα για τροποποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με το 
συντελεστή δόμησης κατοικίας - Αίτημα για υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων Κυπρίου ποιητή 
- Καταγγελίες για καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από επεμβάσεις στην παραλία Πύλας - 
Θάνατοι αιγοπροβάτων λόγω υποσιτισμού. 

11. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών:  

Χωροθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε δημόσιες οδούς - Οι κυβερνητικές ενέργειες για τερματισμό 
της οικολογικής καταστροφής στα Λιβερά - Απόρριψη ψόφιων ζώων στο φράγμα της Άχνας - 
Χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης άδειας παραμονής και κάρτας νοσηλείας για τους Έλληνες κοινοτικούς 
- Αίτημα για δημιουργία φορέα τήρησης και ενημέρωσης της ηλεκτρονικής καταχώρισης των εντύπων 
πώλησης φυτοφαρμάκων - Ανάγκη εκπόνησης περιβαλλοντικής μελέτης για κατασκευή δρόμου στην 
Πάφο - Διορισμοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ειδικών συμβούλων - Παράνομη λειτουργία 
χοιροστασίων και σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή “Οβγός” - Φήμες για κατάργηση του 
θεσμού του επάρχου Κερύνειας. 

12. Αγορεύσεις (Γ. Βαρνάβα, Κ. Χατζηγιάννης, Σκ. Κούτρα Κουκουμά, Σ. Φυττής, Λ. Χριστοφόρου, 
Πρόεδρος) για το θέμα «Η αλλαγή της προσφυγικής πολιτικής με την κατάργηση μέτρων στήριξης και οι 
επιπτώσεις στον προσφυγικό κόσμο» και λήξη του θέματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 


