
2145 

 

 

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ 

Συνεδρίαση 4ης Ιουλίου 2013 

Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. 

Αρ. 39 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

(Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ το 
γραμματέα να διαπιστώσει αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

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

 Το υπ’ αριθμόν 1 θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Εγγραφής Αισθητικών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».  Για το θέμα αυτό έχουν κυκλοφορήσει και δύο συμπληρωματικές εκθέσεις 
οι οποίες θεωρούνται αναγνωσθείσες.  

(Οι σχετικές εκθέσεις) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Αισθητικών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»  

Παρόντες: 

 Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου 

 Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Αθηνά Κυριακίδου 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου, στις 22 Νοεμβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου 2012. Στα πλαίσια των 
συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου, του Εθνικού 
Συνδικάτου Αισθητικής και Κοσμετολογίας (SNEC)-CIDESCO (Τμήμα Κύπρου), του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Εισαγωγέων Ειδών Αισθητικής και των ιδιωτικών κολεγίων “Atlantis College”, “C.D.A. College”, “Cyprus 
College”, “Frederic Institute of Technology”, “Intercollege”, “KES College”, “Susini College” και “The Limassol 
College”.  Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν 
εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμου, ώστε 
να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να αντιμετωπιστούν ορισμένα κενά και αδυναμίες που 
διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του.  Σκοπείται επίσης η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας που διέπει την 
άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού με το κοινοτικό κεκτημένο αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών 
στην εσωτερική αγορά και την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. 
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 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προτείνονται 
μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία: 

1. Διαμόρφωση του ορισμού του όρου “εργασία αισθητικού”, ώστε να διευκρινιστεί  ότι η εν λόγω εργασία 
αφορά την περιποίηση και φροντίδα του δέρματος του προσώπου και του σώματος στα πλαίσια του 
γνωστικού αντικειμένου της αισθητικής. 

2. Διαμόρφωση της διάταξής της που καθορίζει τις αρμοδιότητες του προβλεπόμενου στην υπό 
τροποποίηση βασική νομοθεσία Συμβουλίου Εγγραφής Αισθητικών, ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτές 
και η χορήγηση στους ενδιαφερόμενους αισθητικούς σχετικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος.  

3. Εισαγωγή σε αυτήν του νέου όρου “αδειούχος αισθητικός”, που σημαίνει τον εγγεγραμμένο στο 
προβλεπόμενο στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία μητρώο αισθητικών που κατέχει άδεια 
άσκησης του επαγγέλματος, καθώς και διαμόρφωση των σχετικών διατάξεών της, ώστε: 

α. τα πρόσωπα που υποδεικνύονται από το Σύλλογο Αισθητικών Κύπρου, για να τον εκπροσωπούν 
στο πιο πάνω αναφερόμενο συμβούλιο, να είναι αδειούχοι αισθητικοί, 

β. τα ινστιτούτα αισθητικής να διευθύνονται από αδειούχους αισθητικούς και  

γ. τα πρόσωπα που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου ως 
μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου να είναι αδειούχοι αισθητικοί. 

4. Εισαγωγή σε αυτήν πρόνοιας σύμφωνα με την οποία κάθε αδειούχος αισθητικός που διευθύνει 
ινστιτούτο αισθητικής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών ετήσιο 
πιστοποιητικό καταλληλότητας των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο ινστιτούτο του. 

5. Διαμόρφωση της διάταξής της που προβλέπει ότι σε κάθε ινστιτούτο αισθητικής αναρτάται πινακίδα με 
το ονοματεπώνυμο του αισθητικού και την ένδειξη “εγγεγραμμένος αισθητικός”, ώστε η εν λόγω πινακίδα 
να φέρει την ένδειξη “αδειούχος αισθητικός” αντί “εγγεγραμμένος αισθητικός”. 

5. Διαμόρφωση της διάταξής της που καθορίζει τα προσόντα που πρέπει να πληρεί πρόσωπο, 
προκειμένου να εγγραφεί στο υπό αναφορά μητρώο, ώστε να δύναται να εγγραφεί σε αυτό πρόσωπο 
που κατέχει: 

α. πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό αισθητικού, το οποίο αναγνωρίστηκε ανάλογα από το ΚΥΣΑΤΣ, 
ή 

β. τίτλο σπουδών στην αισθητική τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, που εκδίδεται από σχολή 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο και 
πιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο εν λόγω τίτλος 
σπουδών, καθώς και ένα χρόνο πρακτική άσκηση που αποκτήθηκε μετά το τέλος των σπουδών 
σε ινστιτούτο αισθητικής που λειτουργεί πέραν των πέντε ετών, ή 

γ. τίτλο σπουδών στην αισθητική διετούς τουλάχιστον διάρκειας, που εκδίδεται από σχολή 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο και 
πιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο εν λόγω τίτλος 
σπουδών, καθώς και πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών που αποκτήθηκε μετά το 
τέλος των σπουδών σε ινστιτούτο αισθητικής που λειτουργεί πέραν των πέντε ετών. 

6. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών με τις οποίες προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών αισθητικής από πολίτες 
τρίτων χωρών, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

7. Διαμόρφωση της διάταξής της που προβλέπει τον τρόπο σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης 
του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σχετική ρύθμιση, αφού από την 
ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ παρέμεινε ανενεργή.  

8. Εισαγωγή μεταβατικών προνοιών για τους αισθητικούς που κατέχουν δίπλωμα ή πιστοποιητικό 
αισθητικής από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή επαγγελματικό σώμα της Κύπρου ή του εξωτερικού και που 
ασκούν το επάγγελμα για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
προτεινόμενου νόμου, οι οποίες προβλέπουν ότι τα εν λόγω πρόσωπα θα δύνανται να εγγραφούν στο 
υπό αναφορά μητρώο. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου 
Υγείας, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού 
κρίθηκε αναγκαίος για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών από τους εν λόγω επαγγελματίες, 
καθώς και για την προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών. 

 Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ορισμένοι από τους εμπλεκομένους φορείς που 
παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής διατύπωσαν διαφωνίες και επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες 
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πρόνοιές του και υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίησή του στην επιτροπή.  Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των 
ιδιωτικών κολεγίων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι στο στάδιο της επεξεργασίας του 
νομοσχεδίου από το Υπουργείο Υγείας δεν έγινε οποιαδήποτε διαβούλευση με τα ιδιωτικά κολέγια. 

 Υπό το φως των πιο πάνω και δεδομένου του ότι δεν είχε προηγηθεί σχετική διαβούλευση του 
Υπουργείου Υγείας με τα αναφερόμενα πιο πάνω ιδιωτικά κολέγια, η επιτροπή κάλεσε το εν λόγω υπουργείο 
να διαβουλευθεί εκ νέου με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί, κατά το δυνατό, 
συναίνεση επί των θεμάτων για τα οποία διατυπώθηκαν διαφωνίες και επιφυλάξεις. 

 Ανταποκρινόμενο στην παράκληση της επιτροπής, το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε στην επιτροπή σε 
μεταγενέστερο στάδιο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, με το οποίο επήλθαν, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1.  Καθορίστηκε ότι δύο από τους αισθητικούς που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών θα 
προτείνονται από τον Υπουργό Υγείας. 

2. Προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι αισθητικοί που συμμετέχουν στο πιο πάνω αναφερόμενο 
συμβούλιο δεν μπορούν να είναι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι ή διευθυντές ή εργαζόμενοι σε εταιρεία εμπορίας ή 
πώλησης ειδών ή καλλυντικών ή μηχανημάτων αισθητικής ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τέτοιες 
εταιρείες. 

3. Προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία η θητεία του πρώτου Συμβουλίου Εγγραφής Αισθητικών, 
που θα συσταθεί με βάση τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, θα είναι για χρονικό διάστημα που δε 
θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο.  

4. Προστέθηκε πρόνοια με την οποία προβλέπεται ότι κάθε μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις 
συνεχόμενες συνεδρίες του εν λόγω συμβουλίου θα διαγράφεται και στη θέση του θα διορίζεται άλλο 
πρόσωπο. 

5. Απαλείφθηκε η πρόνοιά του που προβλέπει ότι κάθε αδειούχος αισθητικός που διευθύνει ινστιτούτο 
αισθητικής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών ετήσιο 
πιστοποιητικό καταλληλότητας των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο ινστιτούτο του και 
προστέθηκε πρόνοια με βάση την οποία το εν λόγω πρόσωπο θα υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.  

6. Προστέθηκαν πρόνοιες με τις οποίες καθορίζονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε ινστιτούτο αισθητικής μετά την 1

η
 Ιανουαρίου 2017. 

7. Διαμορφώθηκε η πρόνοιά του που καθορίζει τα προσόντα που πρέπει να πληρεί πρόσωπο, 
προκειμένου να εγγραφεί στο υπό αναφορά μητρώο, ώστε από την 1

η
 Ιανουαρίου 2017 αφενός οι 

κάτοχοι τίτλων σπουδών στην αισθητική τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, που εκδίδονται από σχολές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να απαιτείται να έχουν πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών η οποία 
αποκτήθηκε πριν από το τέλος των σπουδών τους και αφετέρου οι κάτοχοι τίτλων σπουδών στην 
αισθητική διετούς τουλάχιστον διάρκειας, που εκδίδονται από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να 
απαιτείται να έχουν πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών η οποία αποκτήθηκε μετά το τέλος των 
σπουδών τους σε ινστιτούτο αισθητικής που λειτουργεί πέραν των πέντε ετών.  

 Σημειώνεται ότι προτείνεται συναφώς όπως οι τελευταίοι εγγράφονται στο μητρώο ως αισθητικοί που 
ασκούν το επάγγελμα με περιορισμένο τομέα δραστηριοτήτων. 

8. Προστέθηκε πρόνοια με την οποία προβλέπεται ότι οι αισθητικοί εφαρμόζουν τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας για τη χρήση μηχανημάτων οπτικής ακτινοβολίας. 

9. Διαμορφώθηκε η πρόνοιά του που ρυθμίζει τον τρόπο σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης του 
Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη.  

10. Καθορίστηκε ότι οι αισθητικοί που εκλέγονται από την τακτική γενική συνέλευση του πιο πάνω 
αναφερόμενου συλλόγου, για να συμμετέχουν ως μέλη στο Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών, θα είναι 
τέσσερις αντί έξι. 

11. Διαμορφώθηκαν οι μεταβατικές πρόνοιές του, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες, καθώς και για 
να εισαχθούν σχετικές μεταβατικές πρόνοιες για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ινστιτούτου 
αισθητικής. 

 Σημειώνεται ότι το αναθεωρημένο κείμενο που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας με βάση τις οδηγίες της 
επιτροπής και κοινοποιήθηκε στα εμπλεκόμενα μέρη που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη δεύτερη 
συνεδρίαση της επιτροπής για το όλο θέμα εστάλη στη Βουλή, δίχως να έχει ελεγχθεί από νομοτεχνικής 
άποψης από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε το Γραφείο 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να προβεί στον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο του αναθεωρημένου 
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κειμένου και σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε στην επιτροπή νέο κείμενο αυτού, στο 
οποίο, σε συνεννόηση και με τις υπηρεσίες της Βουλής, επήλθαν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Διαμορφώθηκε ο ορισμός του όρου “αδειούχος αισθητικός”, ώστε να διασαφηνιστεί ότι οι αδειούχοι 
αισθητικοί πρέπει να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.   

2. Διαμορφώθηκε η πρόνοιά του με την οποία καθορίζεται ότι οι αισθητικοί που συμμετέχουν στο 
Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι ή διευθυντές ή εργαζόμενοι σε 
εταιρεία εμπορίας ή πώλησης ειδών ή καλλυντικών ή μηχανημάτων αισθητικής ή να έχουν οποιαδήποτε 
σχέση με τέτοιες εταιρείες, ώστε να τίθεται θέμα ασυμβίβαστου, όταν συμμετέχουν στο εν λόγω 
συμβούλιο ιδιοκτήτες ή μέτοχοι ή διευθυντές σε σχολή αισθητικής ή μέτοχοι ή εργαζόμενοι σε εταιρεία 
εμπορίας ή πώλησης ειδών ή καλλυντικών ή μηχανημάτων αισθητικής ή πρόσωπα που έχουν 
οποιαδήποτε σχέση με τέτοιες σχολές ή εταιρείες. 

3. Διαμορφώθηκε η πρόνοιά του που προβλέπει ότι σε κάθε ινστιτούτο αισθητικής αναρτάται πινακίδα με 
το ονοματεπώνυμο του αισθητικού και την ένδειξη “αδειούχος αισθητικός”, ώστε τα στοιχεία στην εν 
λόγω πινακίδα να αφορούν αποκλειστικά τον αισθητικό που διευθύνει το ινστιτούτο αισθητικής.  

4.  Διαμορφώθηκαν οι μεταβατικές πρόνοιές του, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος να 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα οι σχολές αισθητικής, καθώς και για να καλυφθούν όλοι όσοι έχουν 
ήδη ξεκινήσει τις σπουδές τους στην αισθητική.  

 Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν ορισμένα θέματα 
για τα οποία ζητήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις.  Ειδικότερα, 
τέθηκαν μεταξύ άλλων ερωτήματα σε σχέση με τα προσόντα που απαιτούνται για εγγραφή προσώπου στο υπό 
αναφορά μητρώο, τις προϋποθέσεις για την παροχή σχετικής άδειας λειτουργίας σε ινστιτούτα αισθητικής, τη 
θέσπιση αποτελεσματικών μεταβατικών διατάξεων και την ίδρυση του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου. 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας τόνισαν στην επιτροπή την ανάγκη επείγουσας ψήφισης του 
νομοσχεδίου αυτού σε νόμο, με στόχο μεταξύ άλλων να τεθούν σε εφαρμογή ορισμένες διατάξεις της υπό 
τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που παρέμειναν ανενεργές από το 2000, που αυτή τέθηκε σε ισχύ, οι οποίες 
αφορούν τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής Αισθητικών, το οποίο έχει αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την 
εγγραφή των αισθητικών σε σχετικό μητρώο, προκειμένου να μπορούν να ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του 
αισθητικού.  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, θα έχουν ως αποτέλεσμα τη 
συμμόρφωση πλέον της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις πρόνοιες του κοινοτικού κεκτημένου αναφορικά με την 
παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.   

 Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν στην επιτροπή ότι το Υπουργείο Υγείας δεν υιοθέτησε την 
εισήγηση της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου να θεωρηθεί ότι αυτή αποτελεί υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις το Σύλλογο Αισθητικών Κύπρου, που ιδρύεται δυνάμει της υπό τροποποίηση βασικής 
νομοθεσίας, με γνώμονα τη δίκαιη μεταχείριση όλων των συνδέσμων κατά την προώθηση ανάλογων 
νομοθεσιών που ρυθμίζουν την άσκηση επαγγελμάτων στη Δημοκρατία. 

 Ωστόσο, μετά την τελευταία συνεδρία της επιτροπής το Υπουργείο Υγείας, με επιστολή που απέστειλε 
σε αυτήν, την ενημέρωσε ότι διαβουλεύθηκε εκ νέου με την Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου 
αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και μελετώντας το νομοσχέδιο σε συνεργασία με το Γραφείο του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατέληξε ότι δεν ενίσταται σε περαιτέρω τροποποίηση της βασικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με την πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση του εν λόγω συνδέσμου.   

 Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις του νομοσχεδίου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και με τη 
σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, ομόφωνα αποφάσισε να επιφέρει στο πιο πάνω 
αναφερόμενο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου διόρθωση αναφορικά με τον τρόπο πλήρωσης κενής 
θέσης στο Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών μέλους το οποίο διορίστηκε σε αυτό έπειτα από σχετική εκλογή 
του από την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου. 

 Περαιτέρω, η επιτροπή ομόφωνα υιοθέτησε την αναφερόμενη πιο πάνω θέση που κατέθεσαν στην 
επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τον καθιδρυόμενο Σύλλογο Αισθητικών 
Κύπρου και την Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου και διαμόρφωσε ανάλογα το αναθεωρημένο 
κείμενο του νομοσχεδίου.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το αναθεωρημένο κείμενο του 
νομοσχεδίου σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ομόφωνες θέσεις της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
του νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.   

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» 
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Παρόντες:  

 Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

 Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Αδάμος Αδάμου 

 Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο ετοιμάστηκε σχετική έκθεση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 
και αυτό υποβλήθηκε στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση δύο φορές, στις 13 και στις 20 Δεκεμβρίου 
2012.  Ωστόσο, στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος και στις δύο 
περιπτώσεις αποφασίστηκε η αναβολή του, προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω ορισμένα σημεία 
αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.   

 Σημειώνεται ότι στις 13 Δεκεμβρίου 2012 αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου για 
μία εβδομάδα, μετά από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε και το οποίο έγινε δεκτό από το σώμα.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, έπειτα από την αναβολή της συζήτησης του θέματος από την 
ολομέλεια στις 13 Δεκεμβρίου 2012, επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε έκτακτη συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2012.  Ακολούθως, μετά από τη δεύτερη αναβολή της συζήτησης του 
νομοσχεδίου από την ολομέλεια του σώματος, η επιτροπή εξέτασε εκ νέου το νομοσχέδιο σε άλλες δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου και στις 13 Ιουνίου 2013.  Στα πλαίσια των 
συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών 
Κύπρου και του Εθνικού Συνδικάτου Αισθητικής και Κοσμετολογίας (SNEC)-CIDESCO (Τμήμα Κύπρου). 

 Σημειώνεται ότι οι σκοποί και οι επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, καθώς και οι απόψεις των 
ενδιαφερομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του 
περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής, που κυκλοφόρησε για σκοπούς της ολομέλειας της 
Βουλής στις 13 Δεκεμβρίου 2012. 

 Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου η επιτροπή επικεντρώθηκε κυρίως στη συζήτηση της 
πρόνοιας που περιλήφθηκε σε αυτό με την οποία προβλέπεται ότι η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών 
Κύπρου αποτελεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις το Σύλλογο Αισθητικών Κύπρου, που ιδρύεται δυνάμει της υπό 
τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.  Συγκεκριμένα, την επιτροπή απασχόλησε κατά πόσο αντίκειται στο 
σύνταγμα η συμπερίληψη στο νομοσχέδιο της υπό αναφορά πρόνοιας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη 
θέση του Υπουργείου Υγείας, που διατυπώθηκε στην επιτροπή κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης του 
νομοσχεδίου, ότι δεν ενίσταται σε περαιτέρω τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε η Ένωση 
Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου να αποτελεί υπό προϋποθέσεις τον καθιδρυόμενο Σύλλογο Αισθητικών 
Κύπρου. 

 Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή ο δικηγόρος του Εθνικού Συνδικάτου Αισθητικής 
και Κοσμετολογίας (SNEC)-CIDESCO (Τμήμα Κύπρου), η εισαγωγή στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία 
της υπό αναφορά πρόνοιας είναι ασυμβίβαστη με το άρθρο 21 του συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι και κατ’ επέκταση το δικαίωμα της ίδρυσης συνδέσμων, με απώτερο στόχο τον 
αποκλεισμό της προνομιακής ή μονοπωλιακής άσκησης του δικαιώματος αυτού από οποιονδήποτε, επειδή με 
την πρόνοια αυτή η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου θα απολαύει προνομιακής και μονοπωλιακής 
μεταχείρισης.  Επίσης, όπως αναφέρεται στην υπό αναφορά επιστολή, η υιοθέτηση της εν λόγω πρόνοιας είναι 
ασυμβίβαστη και με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ατόμων που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν παρόμοιο 
σύνδεσμο και συναφώς συγκρούεται επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους πιο πάνω εκπροσώπους, με το άρθρο 28 
του συντάγματος και το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
Τέλος, σύμφωνα με την ίδια επιστολή, η εισαγωγή της προτεινόμενης αυτής πρόνοιας στην υπό τροποποίηση 
βασική νομοθεσία προσκρούει επίσης στις αρχές που έχουν αναπτυχθεί με βάση τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τους περιορισμούς που τίθενται αναφορικά 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα.   

 Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας επισήμαναν την ανάγκη για 
τροποποίηση της υπό αναφορά πρόνοιας, ώστε αυτή να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να μη συγκρούεται με 
τη σχετική νομική άποψη που διατύπωσε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προς το εν 
λόγω υπουργείο, σύμφωνα με την οποία δεν είναι νομικά επιτρεπτό η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών 
Κύπρου να παραμείνει εγγεγραμμένη ως σωματείο και ταυτόχρονα να θεωρείται ότι αποτελεί τον 
επαγγελματικό σύλλογο των αισθητικών.  Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενη σε σχετική παράκληση της επιτροπής, σε γραπτή γνωμάτευσή της αναφέρει 
ότι με την υπό αναφορά πρόνοια, όπως αυτή προτείνεται να διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω 
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αναφερόμενη θέση του Υπουργείου Υγείας, εξυπακούεται ότι δε θα είναι δυνατό να υφίσταται σύνδεσμος με το 
όνομα “Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου” εγγεγραμμένος με βάση τον περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων Νόμο. Συγκεκριμένα, θα ιδρυθεί επαγγελματικός σύλλογος δυνάμει της υπό αναφορά πρόνοιας ο 
οποίος θα καλείται “Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου” και ο υφιστάμενος σύνδεσμος “Ένωση 
Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου” δε θα μπορεί πλέον να λειτουργεί με το ίδιο όνομα.  Επιπρόσθετα, το 
καταστατικό της υφιστάμενης Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου δε θα είναι δυνατό να αποτελεί το 
καταστατικό του υπό ίδρυση επαγγελματικού συλλόγου, δεδομένου ότι αυτός δε θα έχει καταστατικό, αλλά θα 
λειτουργεί με βάση τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας περί Εγγραφής Αισθητικών.  

 Τοποθετούμενη σε σχέση με το θέμα που διατυπώνει στην επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή ο 
δικηγόρος του Εθνικού Συνδικάτου Αισθητικής και Κοσμετολογίας (SNEC)-CIDESCO (Τμήμα Κύπρου), η ίδια 
εκπρόσωπος δήλωσε στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη ρύθμιση, όπως αυτή προτείνεται να διαμορφωθεί, δεν 
είναι αντισυνταγματική, δεδομένου ότι δεν εμποδίζει την ίδρυση συνδέσμων αισθητικών οι οποίοι θα είναι 
εγγεγραμμένοι ως σωματεία με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο.  Σύμφωνα με την ίδια 
εκπρόσωπο, αντισυνταγματική θα ήταν οποιαδήποτε πρόνοια με βάση την οποία πρόσωπο θα υποχρεωνόταν 
να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο και όχι στον επαγγελματικό σύλλογο που ιδρύεται και λειτουργεί με 
βάση νομικές διατάξεις. 

 Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου στο στάδιο της επανεξέτασης του 
νομοσχεδίου από την επιτροπή κατά την πιο πάνω αναφερόμενη έκτακτη συνεδρία της ζήτησαν να τους 
παρασχεθεί πρόσθετος χρόνος, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα δεδομένα που είχε θέσει ενώπιόν τους το 
Υπουργείο Υγείας και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις σε σχέση με το μέλλον του συνδέσμου τους.  
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο οι 
ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι η διαμόρφωση της υπό αναφορά πρόνοιας κατά τον τρόπο που προτείνεται 
από τους κυβερνητικούς αρμοδίους διαφοροποιεί εξ ολοκλήρου την εισήγηση που η Ένωση Διπλωματούχων 
Αισθητικών Κύπρου κατέθεσε στην επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν και γραπτώς για το όλο θέμα. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα 
αποφάσισε να απαλείψει από το κείμενο το νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις 
ομόφωνες θέσεις της που καταγράφηκαν στην αρχική έκθεσή της, την πρόνοια με την οποία τροποποιείται η 
διάταξη της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπει την ίδρυση Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα θέση της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο 
τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» 

Παρόντες:  

 Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Αδάμος Αδάμου 

 Όπως είναι γνωστό, το πιο πάνω νομοσχέδιο υποβλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση τρεις 
φορές, στις 13 και 20 Δεκεμβρίου 2012 και στις 20 Ιουνίου 2013, με δύο σχετικές εκθέσεις της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2012 η έκθεση και 18 Ιουνίου 2013 η πρώτη 
συμπληρωματική έκθεση.  Ωστόσο, ύστερα από την τρίτη αναβολή της συζήτησής του από την ολομέλεια του 
σώματος στις 20 Ιουνίου 2013 λόγω ορισμένων νέων στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της επιτροπής, η 
τελευταία μελέτησε εκ νέου το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 
Ιουνίου 2013.   

 Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της 
Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου 
και του Εθνικού Συνδικάτου Αισθητικής και Κοσμετολογίας (SNEC)-CIDESCO (Τμήμα Κύπρου).  Ο 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ειδών Αισθητικής, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη 
συνεδρία της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι οι σκοποί και οι επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, οι απόψεις των ενδιαφερόμενων 
μερών, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο στάδιο της εξέτασής του, προτού 
αναβληθεί η συζήτησή του από την ολομέλεια του σώματος για τρίτη φορά, περιλαμβάνονται στις πιο πάνω 
αναφερόμενες εκθέσεις της επιτροπής.  
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 Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου στις 27 Ιουνίου 2013, η επιτροπή επικεντρώθηκε στη 
συζήτηση της πρόνοιάς του με την οποία προτείνεται η τροποποίηση των απαγορευτικών διατάξεων που 
προβλέπει η βασική νομοθεσία σε σχέση με τη χρήση μηχανημάτων λέιζερ από αισθητικούς, έτσι ώστε να 
απαγορεύεται η χρήση από αισθητικούς μηχανημάτων λέιζερ για ιατρικούς σκοπούς και τα εν λόγω πρόσωπα 
να υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσίας που αφορά τη χρήση 
μηχανημάτων οπτικής ακτινοβολίας.  Συγκεκριμένα, την επιτροπή απασχόλησε το κατά πόσο με την πιο πάνω 
αναφερόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών αισθητικής σε περιπτώσεις 
εφαρμογής σε αυτούς λέιζερ.  Ας σημειωθεί ότι η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προβλέπει την 
απαγόρευση χρήσης από αισθητικούς μηχανημάτων λέιζερ που κατηγοριοποιούνται ως ιατρικά.  

 Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία Κύπρου, καθώς 
και με βάση τη θέση που διατύπωσαν οι εκπρόσωποί της κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής, με την 
προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση του όλου θέματος έμμεσα νομιμοποιείται η χρήση μηχανημάτων 
λέιζερ από αισθητικούς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που ενέχει η χρήση τέτοιων μηχανημάτων 
στην κοσμετολογία για την ασφάλεια και υγεία του κοινού.  Επίσης, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, 
κατά τη χρήση μηχανημάτων λέιζερ από οποιοδήποτε πρόσωπο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 
φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου στο οποίο το λέιζερ εφαρμόζεται, το ιστορικό σε σχέση με χρόνιες 
ασθένειες από τις οποίες είναι ενδεχόμενο το πρόσωπο αυτό να πάσχει, όπως είναι ο καρκίνος, η ψωρίαση και 
ο λύκος, καθώς και οι θεραπείες στις οποίες αυτό υποβάλλεται ή έχει υποβληθεί, όπως είναι οι 
χημειοθεραπείες, οι ραδιοθεραπείες και οι θεραπείες με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ή κορτιζόνη, δεδομένα 
που μόνο από ιατρούς μπορεί να αξιολογούνται.  Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν στην επιτροπή 
όπως η προτεινόμενη πρόνοια στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία διαμορφωθεί, κατά τρόπο που ρητά 
να απαγορεύει τη χρήση μηχανημάτων λέιζερ υψηλής ισχύος, τύπου 3Β και 4, από αισθητικούς. 

 Σημειώνεται ότι με την πιο πάνω αναφερόμενη θέση της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρεία 
Κύπρου συμφώνησε και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. 

 Τοποθετούμενοι στο πιο πάνω θέμα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι συμφωνούν 
με την εισήγηση της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου για τροποποίηση της υπό 
αναφορά πρόνοιας, ώστε αυτή να διαμορφωθεί, κατά τρόπο που ρητά να καθορίζεται η απαγόρευση χρήσης 
από αισθητικούς μηχανημάτων λέιζερ τύπου 3Β και 4.  

 Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου και του Εθνικού Συνδικάτου 
Αισθητικής και Κοσμετολογίας (SNEC)-CIDESCO (Τμήμα Κύπρου), αναφερόμενοι στην πρόνοια του 
νομοσχεδίου που προβλέπει την απαγόρευση χρήσης μηχανημάτων λέιζερ για ιατρικές πράξεις, δήλωσαν στην 
επιτροπή πως θεωρούν ότι αυτή διασφαλίζει το ότι η χρήση των εν λόγω μηχανημάτων θα γίνεται μόνο για 
σκοπούς παροχής υπηρεσιών αισθητικής, γι’ αυτό και η θέση τους είναι να μην επέλθει σε αυτήν οποιαδήποτε 
τροποποίηση.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με τη σύμφωνη 
γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, ομόφωνα αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση που 
υποβλήθηκε από την Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία Κύπρου και να τροποποιήσει την πρόνοια 
του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε σχέση με τις απαγορευτικές διατάξεις της βασικής νομοθεσίας, ώστε να 
απαγορεύεται ρητά η χρήση μηχανημάτων λέιζερ υψηλής ισχύος, τύπου 3Β και 4, από αισθητικούς. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα θέση της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο 
τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Αντικατάσταση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 28Α.  Άρθρο 15. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 15; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 15 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα, το οποίο είναι «Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013», αναβάλλεται. 

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα είναι «Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος 
του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης 

 Πρόδρομος Προδρόμου  Νίκος Κουτσού 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και την 1

η
 Ιουλίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρίαση 

της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τους διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) αφενός για την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και αφετέρου για τη 
ρύθμιση του φορολογικού καθεστώτος των ΔΟΕΕ. 

 Ειδικότερα, σκοπείται η εναρμόνιση: 

1. με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8
ης

 Ιουνίου 2011 
σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, εξαιρουμένων των άρθρων 62 και 63 αυτής, και 
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2. με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής της 19
ης

 Δεκεμβρίου 2012 
προς συμπλήρωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια 
και την εποπτεία.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται 
πρόνοιες που αφορούν τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων που διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των ΔΟΕΕ.  
Οι εν λόγω απαιτήσεις στοχεύουν στο να προβλεφθεί η συνεπής προσέγγιση των συναφών κινδύνων και οι 
επιπτώσεις τους στους επενδυτές και στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αφού οι ΔΟΕΕ είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση σημαντικών ποσών επενδυμένων περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ, καθώς και 
εμπορικών συναλλαγών σε αγορές για χρηματοοικονομικά μέσα. 

 Με τον προτεινόμενο νόμο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η λειτουργία των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ), 

2. οι προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης άδειας ΔΟΕΕ, 

3. οι προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων από ΔΟΕΕ, 

4. οι προϋποθέσεις διορισμού θεματοφύλακα ΟΕΕ, 

5. οι αμοιβές των στελεχών των ΔΟΕΕ, 

6. η διαδικασία ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) αναφορικά με 
τους ΔΟΕΕ που αδειοδοτούνται σε κάθε κράτος μέλος και τους ΟΕΕ που διαχειρίζονται, 

7. η υποχρέωση τήρησης αρχείου από την αρμόδια εποπτική αρχή κάθε κράτους μέλους αναφορικά με 
τους ΔΟΕΕ, 

8. οι ειδικοί κανόνες σχετικά με ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ σε τρίτες χώρες και 

9. οι κανόνες εποπτείας των ΔΟΕΕ. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Οδηγία 2011/61/ΕΕ, που καλύπτει το συνολικό κλάδο των εναλλακτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα hedge funds, τα επενδυτικά κεφάλαια 
ακίνητης περιουσίας και τα private equity funds, προωθεί τη δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινών γενικών 
αρχών οργάνωσης και λειτουργίας των ΔΟΕΕ, καθώς και κανόνων για την αδειοδότηση και εποπτεία τους και 
επιδιώκει τη διασφάλιση της διαφάνειας της δραστηριότητας των διαχειριστών ΟΕΕ έναντι των επενδυτών και 
των άλλων εμπλεκόμενων φορέων.   

 Με την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας και κατ’ επέκταση του προτεινόμενου νόμου οι ΔΟΕΕ θα έχουν 
“διαβατήριο” το οποίο θα τους επιτρέπει να διαθέτουν σε επαγγελματίες επενδυτές, σε διασυνοριακή βάση, 
μερίδια/μετοχές των ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζονται, καθώς και, κατόπιν έκδοσης σχετικής οδηγίας από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μερίδια ΟΕΕ της ΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στη Δημοκρατία.   

 Επιπρόσθετα, οι ΔΟΕΕ της ΕΕ θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ εκτός 
ΕΕ στα κράτη μέλη διαμέσου ιδιωτικής τοποθέτησης μέχρι τον Ιούλιο του 2018, ενώ από τον Ιούλιο του 2015 
θα μπορεί να διαθέτουν μερίδια τέτοιων οργανισμών εντός της ΕΕ με τη χρήση του “διαβατηρίου”, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εναρμονιστεί με την εν λόγω Οδηγία μέχρι την 22

α
 Ιουλίου 2013 και 

επισήμανε ότι όσα κράτη μέλη εναρμονιστούν με την εν λόγω Οδηγία μέχρι την ημερομηνία αυτή θα 
αποκτήσουν προβάδισμα στην προσέλκυση ΔΟΕΕ για αδειοδότηση σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.  
Συναφώς, σύμφωνα με την ίδια, με την άμεση προώθηση του προτεινόμενου νόμου η Κύπρος θα αποκτήσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά συλλογικών επενδύσεων, το οποίο θα βοηθήσει στην προσέλκυση 
νέων επενδύσεων. 

 Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σημείωσε ότι η επιτροπή, με βάση τις πρόνοιες του 
νομοσχεδίου, ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των ΔΟΕΕ.  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ελέγχει 
μεταξύ άλλων τη νομιμότητα της δραστηριοποίησης των ΔΟΕΕ, προάγοντας με τον τρόπο αυτό ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης στους επενδυτές και διασφαλίζοντας την αποτροπή της επέλευσης συστημικού κινδύνου που θα 
μπορούσε να προέλθει από τη λειτουργία αυτών των οργανισμών.  Ως εκ τούτου, όπως η ίδια δήλωσε, η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προχωρήσει στην έκδοση σχετικών οδηγιών για αποτελεσματική εφαρμογή του 
προτεινόμενου νόμου.   
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από 
την εκτελεστική εξουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Γενικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Ειδικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

 Προσδιορισμός του ΔΟΕΕ.  Άρθρο 5. 

 Προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.  Άρθρο 6. 

 Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.  Άρθρο 7. 

 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας.  Άρθρο 8. 

 Αρχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια.  Άρθρο 9. 

 Αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της άδειας λειτουργίας.  Άρθρο 10. 

 Αναστολή άδειας λειτουργίας.  Άρθρο 11. 

 Ανάκληση άδειας λειτουργίας.  Άρθρο 12. 

 Γενικές αρχές.  Άρθρο 13. 

 Αποδοχές.  Άρθρο 14. 

 Σύγκρουση συμφερόντων.  Άρθρο 15. 

 Διαχείριση κινδύνων.  Άρθρο 16. 

 Διαχείριση ρευστότητας.  Άρθρο 17. 

 Διαδικασίες, ρυθμίσεις και μηχανισμοί που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ.  Άρθρο 18. 

 Αποτίμηση.  Άρθρο 19. 

 Ανάθεση λειτουργιών από ΔΟΕΕ σε ανάδοχο.  Άρθρο 20. 

 Ανάθεση λειτουργιών από ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο.  Άρθρο 21. 

 Ευθύνη του ΔΟΕΕ σε περίπτωση ανάθεσης ή περαιτέρω ανάθεσης.  Άρθρο 22. 

 Διορισμός του θεματοφύλακα ΟΕΕ.  Άρθρο 23. 

 Καθήκοντα του θεματοφύλακα ΟΕΕ.  Άρθρο 24. 

 Υποχρεώσεις του ΔΟΕΕ και του θεματοφύλακα ΟΕΕ κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.  Άρθρο 
25. 

 Ανάθεση καθηκόντων από θεματοφύλακα ΟΕΕ σε τρίτο.  Άρθρο 26. 

 Ευθύνη του θεματοφύλακα ΟΕΕ.  Άρθρο 27. 

 Πληροφορίες στην κατοχή του θεματοφύλακα.  Άρθρο 28. 

 Ετήσια έκθεση.  Άρθρο 29. 

 Ενημέρωση των επενδυτών.  Άρθρο 30. 

 Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  Άρθρο 31. 

 Χρήση πληροφοριών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εποπτική συνεργασία και όρια βαθμού 
μόχλευσης.  Άρθρο 32. 
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 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος τμήματος.  Άρθρο 33. 

 Κοινοποίηση της απόκτησης σημαντικής και ελέγχουσας επιρροής σε μη εισηγμένη εταιρεία.  Άρθρο 34. 

 Γνωστοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου.  Άρθρο 35. 

 Ειδικές διατάξεις σχετικά με την ετήσια έκθεση ΟΕΕ που ασκεί έλεγχο σε μη εισηγμένη εταιρεία.  Άρθρο 
36. 

 Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.  Άρθρο 37. 

 Διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.  Άρθρο 38. 

 Διάθεση σε άλλο κράτος μέλος μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.  Άρθρο 39. 

 Διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους.  Άρθρο 40. 

 Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος πλην της 
Δημοκρατίας από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.  Άρθρο 41. 

 Προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΟΕΕ της Δημοκρατίας από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους.  Άρθρο 42. 

 Προϋποθέσεις για ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που διαχειρίζεται ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου δε 
διατίθενται σε κράτος μέλος.  Άρθρο 43. 

 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται 
ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.  Άρθρο 44. 

 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται 
ΔΟΕΕ κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία.  Άρθρο 45. 

 Συμπληρωματικές διατάξεις ως προς τα άρθρα 44 και 45.  Άρθρο 46. 

 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται 
ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας.  Άρθρο 47. 

 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, χωρίς διαβατήριο, ΟΕΕ εκτός ΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται 
ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους.  Άρθρο 48. 

 Άδεια και ειδικές υποχρεώσεις ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που προτίθεται να διαχειριστεί ΟΕΕ της Δημοκρατίας ή 
άλλου κράτους μέλους ή/και να διαθέτει μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος 
μέλος.  Άρθρο 49.  

 Η Δημοκρατία ως κράτος μέλος αναφοράς ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ.  Άρθρο 50. 

 Χορήγηση άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν κράτος μέλος αναφοράς 
είναι η Δημοκρατία.  Άρθρο 51. 

 Πρόσθετες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.  Άρθρο 52. 

 Ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ για τυχόν εξαίρεση από τη συμμόρφωση με διάταξη του παρόντος Νόμου.  
Άρθρο 53. 

 Ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ περί της αδειοδότησης ή μη ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ.  Άρθρο 54. 

 Μεταβολή της επιχειρηματικής στρατηγικής του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, που επηρεάζει τον καθορισμό του 
κράτους μέλους αναφοράς του.  Άρθρο 55. 

 Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφοράς που ανακύπτει στην εφαρμογή των άρθρων 49 έως 55.  
Άρθρο 56. 

 Εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση οδηγιών.  Άρθρο 57. 

 Απόρριψη αιτήματος για ανταλλαγή πληροφοριών.  Άρθρο 58. 

 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται 
ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ.  Άρθρο 59. 

 Προϋποθέσεις για τη διάθεση σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ 
της ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ.  
Άρθρο 60. 

 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζεται 
ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν το κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από τη Δημοκρατία.  Άρθρο 61. 



2156 

 

 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ 
εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι η Δημοκρατία.  
Άρθρο 62. 

 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία, με διαβατήριο, μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαχειρίζεται 
ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, όταν κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από τη Δημοκρατία.  Άρθρο 63. 

 Όροι για τη διαχείριση από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ΟΕΕ εγκατεστημένων σε κράτος μέλος άλλο από τη 
Δημοκρατία, η οποία είναι κράτος μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ.  Άρθρο 64. 

 Όροι για τη διαχείριση από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ ΟΕΕ εγκατεστημένων στη Δημοκρατία, όταν το κράτος 
μέλος αναφοράς του ΔΟΕΕ είναι άλλο από τη Δημοκρατία.  Άρθρο 65. 

 Προϋποθέσεις για τη διάθεση στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, χωρίς 
διαβατήριο.  Άρθρο 66. 

 Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία.  Άρθρο 67. 

 Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΑΚΑΑ για τη διάθεση μεριδίων στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό στη Δημοκρατία.  Άρθρο 68. 

 Ορισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας αρχής.  Άρθρο 69. 

 Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων αρχών κράτους 
μέλους καταγωγής ή υποδοχής ΔΟΕΕ.  Άρθρο 70.   

 Εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Άρθρο 71. 

 Υποχρεώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έναντι της ΕΑΚΑΑ και λοιπών φορέων.  Άρθρο 72. 

 Δικαιώματα και ετήσιες εισφορές.  Άρθρο 73. 

 Διοικητικές κυρώσεις.  Άρθρο 74. 

 Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων, ποινικές κυρώσεις και αστική ευθύνη.  Άρθρο 75. 

 Αιτιολογία αποφάσεων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Άρθρο 76. 

 Υποχρέωση συνεργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, 
την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ.  Άρθρο 77. 

 Διαβίβαση και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Άρθρο 78. 

 Κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτες χώρες.  Άρθρο 79. 

 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με δυνητικές συστημικές συνέπειες της δραστηριότητας ΔΟΕΕ.  
Άρθρο 80. 

 Συνεργασία σε εποπτικές δραστηριότητες.  Άρθρο 81. 

 Διευθέτηση διαφορών.  Άρθρο 82. 

 Μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου ΔΟΕΕ από και προς τη Δημοκρατία.  Άρθρο 83.   

 Φόροι και τέλη.  Άρθρο 84. 

 Κοινοποίηση των παρεκκλίσεων από διατάξεις της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.  Άρθρο 85. 

 Παροχή πληροφοριών στην ΕΑΚΑΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Άρθρο 86. 

 Παρεκκλίσεις και μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 87. 

 Ισχύς του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 88. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 88; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 88 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα υπ’ αριθμόν 4 και 5 θέματα έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Οι περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Φορολογικές Απαλλαγές που Εφαρμόζονται στις Εισαγωγές από Κράτος Μέλος Προσωπικών Ειδών που 
Ανήκουν σε Ιδιώτες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και «Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013».  Η 
έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς 
«Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές που Εφαρμόζονται στις Εισαγωγές από 

Κράτος Μέλος Προσωπικών Ειδών που Ανήκουν σε Ιδιώτες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» 
και «Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή 

Εμπορευμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» 

Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης 

 Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε από κοινού τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και την 1

η 
Ιουλίου 2013.  Στην 

πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών 
(Τμήμα Τελωνείων). 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 73(1) του περί 
Τελωνειακού Κώδικα Νόμου και το άρθρο 31 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, είναι η τροποποίηση των 
σχετικών κανονισμών, ώστε, σε περίπτωση διάθεσης μηχανοκίνητου οχήματος που έτυχε απαλλαγής από τους 
οφειλόμενους εισαγωγικούς δασμούς ή και φόρους κατανάλωσης στα πλαίσια μεταφοράς της συνήθους 
κατοικίας ιδιώτη είτε από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από τρίτη χώρα στη Δημοκρατία, να 
μην οφείλεται οποιοσδήποτε φόρος κατανάλωσης ή/και εισαγωγικός δασμός μετά τη συμπλήρωση δώδεκα 
(12) μηνών από τη μεταφορά της κατοικίας αντί των εκατόν είκοσι (120) μηνών από την ημέρα κατά την οποία 
το μηχανοκίνητο όχημα είχε εγγραφεί στη Δημοκρατία στο όνομα του δικαιούχου προσώπου, όπως ισχύει 
σήμερα με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η διάθεση 
μηχανοκίνητων οχημάτων που μεταφέρθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία με το καθεστώς της μεταφοράς της 
συνήθους κατοικίας θα πρέπει να ρυθμίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 83/183/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 28

ης
 Μαρτίου 1983, η οποία κωδικοποιήθηκε χωρίς ουσιαστικές αλλαγές από την Οδηγία 

2009/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 25
ης

 Μαΐου 2009. 

 Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, παρέχεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δυνατότητα 
εξαιρέσεων από την απαγόρευση μεταβίβασης ενός οχήματος κατά τους δώδεκα πρώτους μήνες από τη 
μεταφορά της κατοικίας ή ακόμα και μείωση της περιόδου αυτής μετά από απόφαση των εθνικών φορολογικών 
αρχών. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της προς τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους επισημαίνει ότι δεν μπορεί να ισχύουν σε κράτος μέλος όροι οι οποίοι είναι πιο περιοριστικοί από 
αυτούς που προβλέπονται στην εν λόγω Οδηγία.   

 Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται περαιτέρω ότι οι σχετικές διατάξεις του εσωτερικού δικαίου της 
Δημοκρατίας είναι επαχθέστερες για τους πολίτες και συγκρούονται με τα σχετικά άρθρα της Οδηγίας, καθότι 
προβλέπουν ότι η μεταβίβαση οχήματος μετά τη δωδεκάμηνη περίοδο προϋποθέτει έγκριση του διευθυντή 
Τμήματος Τελωνείων και καταβολή του φόρου κατανάλωσης, ο οποίος εξακολουθεί να οφείλεται για χρονικό 
διάστημα δέκα χρόνων (120 μηνών) από τη μεταφορά της κατοικίας. 

 Συναφώς, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Τμήματος 
Τελωνείων, για λόγους αποφυγής του ενδεχομένου έναρξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της διαδικασίας επί 
παραβάσει εναντίον της Δημοκρατίας, γίνεται εισήγηση όπως οι διατάξεις των σχετικών κανονισμών 
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αντικατασταθούν, ώστε να προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διάθεσης οχήματος που έτυχε απαλλαγής λόγω 
μεταφοράς της συνήθους κατοικίας του κατόχου του, δεν οφείλεται οποιοσδήποτε φόρος κατανάλωσης ή/και 
εισαγωγικός δασμός μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από τη μεταφορά της κατοικίας αντί του 
χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι (120) μηνών από την εγγραφή του, όπως ισχύει σήμερα βάσει του 
υφιστάμενου καθεστώτος.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν 
κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 4 κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, οι υπ’ αριθμόν 4 κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 5 κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, οι υπ’ αριθμόν 5 κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Τα υπ’ αριθμόν 6, 7, 8 και 9 θέματα δεν είναι έτοιμα. 

 Το υπ’ αριθμόν 10 θέμα είναι «Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», πρόταση νόμου.  Η έκθεση θεωρείται 
αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί της Διαδικασίας 
Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2013» 

Παρόντες: 

 Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου 

 Ρίκκος Μαππουρίδης Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Ζαχαρίας Κουλίας 

 Γιώργος Γεωργίου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη 
Βουλή από τους κ. Σωτήρη Σαμψών και Κυριάκο Χατζηγιάννη, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, 
Γεώργιο Προκοπίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, Φειδία Σαρίκα, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου, Δημήτρη Συλλούρη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Ζαχαρία Κουλία, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2013.   

 Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή κατατέθηκε αρχικά, είναι η ποινικοποίηση ενεργειών που 
αποσκοπούν στην αλλοίωση των επίσημων γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων περιοχών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας όλων των περιοχών της. 

 Ειδικότερα, με το νόμο που προτείνεται καθίσταται ποινικό αδίκημα η έκδοση, εισαγωγή, κυκλοφορία ή 
διάθεση στη Δημοκρατία χαρτών, βιβλίων ή άλλων εγγράφων γεωγραφικού περιεχομένου στα οποία 
περιέχονται γεωγραφικά ονόματα και τοπωνύμια περιοχών της Κύπρου αναγραμμένα διαφορετικά από αυτά 
που περιλαμβάνονται στο επίσημο Τοπωνυμικό Λεξικό ή από αυτά που καθορίζονται με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στον περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νόμο [Νόμος αρ. 66(Ι) του 1998, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο αρ. 146(Ι) του 2001]. 

 Σημειώνεται ότι της κατάθεσης της πιο πάνω πρότασης νόμου προηγήθηκε η συζήτηση στην επιτροπή 
άλλης πρότασης νόμου, που κατατέθηκε από τους ίδιους εισηγητές, η οποία τροποποιούσε τον ποινικό κώδικα 
και αποσκοπούσε στις ίδιες με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου ρυθμίσεις.  Η υπό αναφορά πρώτη πρόταση 
νόμου εξετάστηκε από την επιτροπή σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και 5 
Ιουνίου 2013.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, του 
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Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
και της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στις πιο πάνω συνεδρίες της επιτροπής επί των προνοιών της 
πρώτης πρότασης νόμου που τροποποιούσε τον ποινικό κώδικα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών 
δήλωσε στην επιτροπή ότι ήδη εκκρεμεί στη Βουλή συναφές νομοσχέδιο, που εξετάστηκε από την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, το οποίο προτείνει τη θέσπιση νέας νομοθεσίας που προνοεί για την 
απαγόρευση εισαγωγής, απόκτησης, χρήσης, κυκλοφορίας και διάθεσης χαρτών, ηλεκτρονικών συσκευών 
εντοπισμού θέσης και πλοήγησης, γνωστών ως GPS, ή άλλων παρόμοιων προϊόντων με ή χωρίς λογισμικά 
στα οποία περιέχονται γεωγραφικά ονόματα και τοπωνύμια περιοχών, κοινοτήτων και δήμων της Κύπρου άλλα 
από αυτά που περιγράφονται στο Τοπωνυμικό Λεξικό, καθώς και για συναφή θέματα.  Περαιτέρω, σύμφωνα με 
την ίδια, το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένες από τις πρόνοιες της πιο πάνω πρότασης 
νόμου, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα αρμόδια τμήματα και τους επηρεαζόμενους φορείς, επρόκειτο να 
αποσυρθεί, όπως και έγινε τελικά, με πρόθεση να κατατεθεί νέο νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει τα πιο πάνω 
ζητήματα πιο σφαιρικά και στη βάση παρατηρήσεων και εισηγήσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών.   

 Οι εκπρόσωποι των υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Παιδείας και Πολιτισμού 
συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.  Περαιτέρω, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως εισηγήθηκε ότι θα ήταν ορθότερο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της πιο πάνω πρότασης νόμου 
να ενσωματωθούν στον ειδικό νόμο που ισχύει για τη διαδικασία τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας αντί να εισαχθούν στον ποινικό κώδικα. 

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε για το ίδιο ζήτημα ότι, 
αφού θεσπίστηκε ο πιο πάνω ειδικός νόμος που προνοεί για τη διαδικασία τυποποίησης των γεωγραφικών 
ονομάτων και δεδομένου ότι με την πιο πάνω πρόταση νόμου, καθώς και το νομοσχέδιο συμπληρώνονται οι 
όποιες ελλείψεις του εν λόγω ισχύοντος νόμου, ο ορθότερος και πλέον δόκιμος τρόπος για ρύθμιση όλων των 
συναφών θεμάτων είναι να κωδικοποιηθούν σʼ έναν ειδικό νόμο και οι ρυθμίσεις για τα θέματα της παράβασης 
και των ποινών και πρόσθεσε ότι η ίδια δε θεωρεί πως υπάρχει αναγκαιότητα ή οποιαδήποτε χρησιμότητα να 
τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας.   

 Οι εκπρόσωποι της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων δήλωσαν 
στην επιτροπή ότι έχουν διαχρονικά εργαστεί και πετύχει την έκδοση ψηφισμάτων που καταδικάζουν την 
παράνομη κυκλοφορία χαρτών, καθώς και τον περιορισμό στο ελάχιστο της λανθασμένης αναγραφής 
ονομάτων.  Περαιτέρω, οι ίδιοι δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, με τις οποίες 
αναμένεται ότι θα διευκολυνθεί το έργο της εν λόγω επιτροπής. 

 Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δήλωσαν ότι συμφωνούν και οι εκπρόσωποι της αστυνομίας. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω επισημάνσεις, οι εισηγητές της πρότασης νόμου που τροποποιούσε 
τον ποινικό κώδικα αποφάσισαν να την αποσύρουν και σε αντικατάστασή της κατέθεσαν στη Βουλή την υπό 
συζήτηση πρόταση νόμου, στην οποία περιέλαβαν αυτούσιες τις ρυθμίσεις που περιελάμβανε η πρόταση 
νόμου που τροποποιούσε τον ποινικό κώδικα. 

 Στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής επί των προνοιών της νέας υπό 
συζήτηση πρότασης νόμου, κρίθηκε σκόπιμο όπως με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρεμποδιστεί η αλλοίωση 
των επίσημων γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων, όταν τέτοια αλλοίωση περιλαμβάνεται σε έγγραφα 
οποιασδήποτε μορφής ή περιεχομένου και όχι μόνο σε έγγραφα γεωγραφικού περιεχομένου ή συμβατικά 
αποτυπωμένα.  Ως εκ τούτου, η επιτροπή διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της υπό συζήτηση πρότασης 
νόμου, ώστε να καταστεί ποινικό αδίκημα η έκδοση, εισαγωγή, κυκλοφορία ή διάθεση στη Δημοκρατία χαρτών, 
βιβλίων ή άλλων εγγράφων, συμβατικά ή ψηφιακά αποτυπωμένων, στα οποία περιέχονται αλλοιωμένα 
γεωγραφικά ονόματα ή τοπωνύμια. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την 
ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή διαμορφώθηκε τελικά στη βάση των πιο 
πάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Κουλίας.   

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, από τη θέση μου.   

 Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της επιτροπής Νομικών και τους συναδέλφους που αυτή 
την πρόταση νόμου την υιοθέτησαν αμέσως και πέρασε, διότι άπτεται εθνικών ζητημάτων, και είναι προς πίστη 
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όλων των συναδέλφων όλου του σώματος που υιοθέτησαν αυτό το νομοθέτημα και σήμερα γίνεται νόμος, 
καθότι της Τουρκίας οργανωμένα και προγραμματισμένα μέσα στην επεκτατική της πολιτική, την αλλαγή του 
δημογραφικού χαρακτήρα, δεν της γλίτωσαν ούτε τα καθιερωμένα και έτσι κατοχυρωμένα γεωγραφικά 
τοπωνύμια, τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία από τη δεκαετία του ’80 φρόντισε να κατοχυρώσει.  Δυστυχώς, 
φτάσαμε στο σημείο να κυκλοφορούν από την Ελλάδα -που έτσι ευδοκιμούν οι ρεπούσηδες, αλλά και εδώ 
καμπόσες παραφυάδες τους- οργανωμένες, βιβλιοδετημένες εκδόσεις, ακριβές, που πουλιούνται πάμφθηνα, 
στις οποίες είναι αλλοιωμένα τα τοπωνύμια του τόπου μας.  Από τούδε και στο εξής, όποιος κυκλοφορεί είτε 
εγγράφως είτε με τρόπο ψηφιακό είτε στο διαδίκτυο τα τοπωνύμια τα παραχαραγμένα από την κατοχή θα 
διαπράττει ποινικό αδίκημα με σοβαρές συνέπειες.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ο κ. Δαμιανού. 

Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, παίρνω το λόγο, δράττομαι της ευκαιρίας, επειδή όντως είναι ομόφωνη…  Υιοθετώντας 
την πρωτοβουλία του συνάδελφου, ήταν ομόφωνη η απόφαση της επιτροπής, για να πω το εξής:  Το χειρότερο 
πράγμα σε σχέση με την κατοχή είναι η δύναμη της συνήθειας και, αν εμείς στο δημόσιό μας λόγο, ιδιαίτερα τα 
πολιτικά πρόσωπα και βεβαίως οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας, υιοθετούμε ορολογίες και 
ονομασίες οι οποίες είναι παράνομες, όποιο νόμο και αν ψηφίσουμε, τότε δε θα έχει αντίκρισμα.  Γι’ αυτό, 
αναφορές του τύπου “Ercan” και άλλες ανάλογες είναι καλά να αποφεύγονται από όλους μας και με αυτή την 
ευκαιρία ακριβώς θέλω να κάνω έκκληση και στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας να είναι 
πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα ζητήματα, διότι, επαναλαμβάνω, οι νομοθεσίες είναι εκεί και πρέπει να 
εφαρμόζονται, αλλά πολλές φορές οι νοοτροπίες είναι πιο παγιωμένες στα μυαλά των ανθρώπων και κάμνουν 
περισσότερη ζημιά.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Σαμψών. 

Σ. ΣΑΜΨΩΝ: 

 Βεβαίως, δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερη παρουσίαση της πρότασης νόμου από το Ζαχαρία τον 
Κουλία στην ολομέλεια, έτσι ό,τι άλλο και να πούμε, νομίζω, ωχριά μπροστά στη δική του τοποθέτηση!  
Σίγουρα, υπάρχει πρόβλημα.  Σίγουρα, με την ψήφιση αυτή της πρότασης νόμου σε ένα μεγάλο βαθμό, 
τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο και σε θέματα αρχής, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται.  Επαφίεται βεβαίως 
στις διωκτικές αρχές πλέον εκεί και όπου αντιλαμβάνονται, εντοπίζουν και ψηλαφούν αυτού του είδους τις 
συμπεριφορές, που η πρόταση νόμου και ο νόμος που θα ψηφιστεί σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν, να 
μπορούν άμεσα, έγκαιρα και ουσιαστικά να παρεμβαίνουν και να φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους 
παραβάτες, έτσι ώστε ακριβώς να σταματήσει και η συμπεριφορά που, στο τέλος της ημέρας, παγιώνει 
απαράδεκτες καταστάσεις στις συνειδήσεις του κυπριακού ελληνισμού. 

 Να ʼστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι; 

 Ευχαριστώ. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 και 2; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως η πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

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

 Το υπ’ αριθμόν 11 θέμα είναι «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα 
Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», πρόταση νόμου.  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2013» 

Παρόντες: 

 Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης 

 Γιώργος Προκοπίου  

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου  Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Μιχαηλίδης Κυριάκος Χατζηγιάννης 

 Κώστας Κώστα Σοφοκλής Φυττής 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η 
οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιώργο Βαρνάβα, Σωτήρη Σαμψών, Νίκο Κουτσού και 
Ζαχαρία Κουλία, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, και το βουλευτή κ. Σοφοκλή Φυττή, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 6 
μέχρι 27 Ιουνίου 2013.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Κύπρου (ΠΑΣΙΚΤΕΟΚ). Η 
ΠΟΒΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός 
Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, Νόμος 1(Ι) του 2007, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε, ώστε να 
δοθεί παράταση της προσωρινής άδειας λειτουργίας, η οποία έληξε την 1

η
 Ιουνίου 2013, μέχρι την 1

η
 Ιουνίου 

2015 σε όλους τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), που για διάφορους 
λόγους δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει μόνιμη άδεια λειτουργίας για τα υποστατικά τους. 

 Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εκ των εισηγητών της βουλευτής κ. Σοφοκλής Φυττής 
δήλωσε ότι απώτερος στόχος αυτής είναι να μπορέσει ένας πολύ μικρός αριθμός ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ που 
κατέχουν προσωρινή άδεια λειτουργίας και που για διάφορους λόγους δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει την 
από το νόμο απαιτούμενη μόνιμη άδεια λειτουργίας για το ΙΚΤΕΟ να συνεχίσουν την εργασία τους, ώστε μέχρι 
την 1

η
 Ιουνίου 2015 να επιλυθεί το όλο ζήτημα.  Ο ίδιος ανέφερε στην επιτροπή ότι η μη συμμόρφωση των 

ιδιοκτητών των ΙΚΤΕΟ στις απαιτήσεις του νόμου οφείλεται στη μη εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για το 
υποστατικό, διότι είτε αυτό βρίσκεται σε τουρκοκυπριακή γη και ο Κηδεμόνας της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δεν έχει αποφασίσει τελειωτικά τι θα γίνει με το όλο ζήτημα είτε εκκρεμεί ακόμη 
ενώπιον των πολεοδομικών αρχών αίτηση των ιδιοκτητών των κέντρων αυτών για έκδοση πολεοδομικής 
άδειας είτε εκκρεμεί αίτηση για έκδοση της σχετικής άδειας κατά παρέκκλιση.  Επιπρόσθετα, ο ίδιος ανέφερε ότι 
ο αριθμός των μη αδειούχων υποστατικών προοδευτικά μειώνεται. 

 Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην 
επιτροπή, ενημέρωσαν αυτήν ότι σήμερα εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς μόνιμη άδεια λειτουργίας έξι 
μόνο υποστατικά εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη και τα δύο σε ελληνοκυπριακή 
γη.  Από τα τέσσερα υποστατικά που βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη ο ιδιοκτήτης του πρώτου έχει υποβάλει 
αίτηση για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, έχει πάρει θετικές απόψεις και εκκρεμεί η 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  Ο ιδιοκτήτης του δεύτερου υποστατικού έχει υποβάλει αίτηση για νέο 
υποστατικό, έχει εξασφαλίσει τις θετικές προκαταρτικές απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και 
έχει αρχικά εγκριθεί από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.  Ο ιδιοκτήτης του τρίτου υποστατικού 
έχει εξασφαλίσει τις θετικές απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για χρήση του υποστατικού ως 
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ΙΚΤΕΟ, αλλά εκκρεμεί η έγκριση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.  Σημειώνεται ότι δεν έχει 
υπογραφεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη αυτού η σύμβαση με τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για 
χρήση του εν λόγω υποστατικού ως ΙΚΤΕΟ.  Ο ιδιοκτήτης του τέταρτου υποστατικού έχει εξασφαλίσει την 
καταρχήν συγκατάθεση της πολεοδομικής αρχής για ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής περιουσίας ως ΙΚΤΕΟ, 
αλλά οφείλει ενοίκια προς τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.  Από τα δύο υποστατικά που 
βρίσκονται σε ελληνοκυπριακή γη ο ιδιοκτήτης του πρώτου έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση κατά παρέκκλιση 
η οποία εξετάστηκε θετικά από το Υπουργικό Συμβούλιο και ο ιδιοκτήτης του δεύτερου υποστατικού έχει 
υποβάλει νέα αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδεια η οποία εκκρεμεί, αλλά εν τω μεταξύ έχει τερματίσει τις 
εργασίες του μετά τη λήξη της προσωρινής άδειας λειτουργίας του την 1

η
 Ιουνίου 2013.  Οι ίδιοι εκπρόσωποι, 

κατανοώντας το όλο πρόβλημα και υπό το φως της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, καθώς και του μικρού 
αριθμού ιδιοκτητών των οποίων οι άδειες παραμένουν σε εκκρεμότητα, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις της πρότασης νόμου, δηλώνοντας ότι ο προτεινόμενος χρόνος παράτασης αναμένεται ότι θα 
οδηγήσει στην οριστική επίλυση του προβλήματος.   

 Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δήλωσε ότι η υπηρεσία της 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του όλου θέματος.   

 Στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου στην επιτροπή, μέλη της εισηγήθηκαν όπως 
περιληφθούν στην πρόταση νόμου συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να τύχουν παράτασης της άδειας λειτουργίας 
μόνο οι ιδιοκτήτες τέτοιων υποστατικών οι οποίοι έχουν ήδη λάβει θετικές απόψεις από τα αρμόδια τμήματα, 
έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και δεν οφείλουν 
ενοίκια σ’ αυτόν.  Επιπρόσθετα, την επιτροπή απασχόλησε το θέμα της τροποποίησης της πρότασης νόμου, 
ώστε οι πρόνοιές της να ισχύσουν αναδρομικά από την 1

η
 Ιουνίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία έληξαν οι 

προσωρινές άδειες λειτουργίας των υπό συζήτηση ΙΚΤΕΟ. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω εισήγηση 
και θεωρώντας ότι αυτή χρήζει νομικής άποψης, αποφάσισε όπως απευθυνθεί γραπτώς στο Γραφείο του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για λήψη σχετικής άποψης. 

 Σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής και στην παρουσία της εκπρόσωπου του Γραφείου του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η τελευταία, σχολιάζοντας την πιο πάνω εισήγηση, δήλωσε ότι είναι 
παρακινδυνευμένο να ενσωματωθούν στην πρόταση νόμου τα προτεινόμενα κριτήρια, καθότι ο ορθός κανόνας 
δικαίου θα πρέπει να είναι γενικός και να μην εξειδικεύει συγκεκριμένες περιπτώσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει 
πιθανότητα παραβίασης της αρχής της ισότητας.  Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος συμφώνησε με 
προτεινόμενη εισήγηση για αναδρομική ισχύ των διατάξεων της πρότασης νόμου, καθότι οι προσωρινές άδειες 
λειτουργίας για τα υπό συζήτηση υποστατικά έχουν ήδη λήξει την 1

η
 Ιουνίου 2013.   

 Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΚΤΕΟΚ ζήτησαν όπως παραχωρηθεί η προτεινόμενη παράταση, έτσι ώστε να 
τους παραχωρηθεί ο απαιτούμενος χρόνος, για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εξασφάλισης των μόνιμων 
αδειών λειτουργίας των υποστατικών τους. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη 
όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στα πιο κάτω: 

1. Κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού 
προηγουμένως τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε: 

α. η ισχύς της προσωρινής άδειας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ να παραταθεί μόνο για ένα χρόνο, δηλαδή 
μέχρι την 1

η
 Ιουνίου του 2014,

 

β. η ισχύς του προτεινόμενου νόμου που θα ψηφιστεί να θεωρείται ότι άρχισε την 1
η
 Ιουνίου 2013, 

ημερομηνία κατά την οποία έληξε η διά νόμου ισχύς των προσωρινών αδειών και 

γ. ο τίτλος της να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα 
Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013». 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, καθότι, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, ήδη 
έχουν δοθεί διαχρονικά επανειλημμένες παρατάσεις και κάποιοι εξ αυτών των ιδιοκτητών δεν ενήργησαν 
επιμελώς, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες από το νόμο μόνιμες άδειες λειτουργίας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Φακοντής. 
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Α. ΦΑΚΟΝΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πούμε ότι πρόταση νόμου για τη συγκεκριμένη παράταση τίθεται ενώπιον της 
Βουλής για έβδομη φορά.  Η αρχική νομοθεσία ψηφίστηκε το Γενάρη του 2007, δώσαμε ως Βουλή έξι 
παρατάσεις, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ να προχωρήσουν να κάμουν όλες τις 
αναγκαίες ενέργειες, για να εξασφαλίσουν τις άδειές τους.  Σε σχέση με την περσινή ουσιαστικά συζήτηση 
υπήρχαν ενώπιόν μας επτά περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμούσε η απόκτηση πολεοδομικής άδειας.  Από τις 
επτά μόνο σε μια περίπτωση έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα, παραμένουν δηλαδή έξι σε εκκρεμότητα.   

 Εμείς, στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε, να βοηθήσουμε, παρά το ότι κατά την περσινή συζήτηση 
δεσμεύτηκαν ενώπιον της ολομέλειας όλα τα πολιτικά κόμματα ότι ήταν η τελευταία φορά -και σημειώνω το 
“τελευταία”- εντούτοις έγινε προσπάθεια, για να δούμε αν μπορούσε να υπάρξει κάποια βοήθεια.  Διαφάνηκε 
ότι οι προτάσεις που είχαμε καταθέσει δεν ήταν μέσα στα νομικά πλαίσια, απορρίφθηκαν ουσιαστικά από τη 
Νομική Υπηρεσία, γι’ αυτό και ως κοινοβουλευτική ομάδα θα ταχθούμε εναντίον της παράτασης για τους εξής 
λόγους:  Πρώτον, οι συγκεκριμένοι αιτητές γνώριζαν -και πολλοί από αυτούς μετείχαν σε όλες τις συνεδρίες 
κατά τη συζήτηση και του βασικού νόμου, αλλά και των προτάσεων νόμου που ακολούθησαν- ότι θα δοθεί 
παράταση και δυστυχώς δεν έκαμαν τις αναγκαίες ενέργειες, για να πάρουν τις άδειές τους.  Πρέπει να πω ότι 
με την ψήφιση της παράτασης θα δικαιούνται να επαναδραστηριοποιηθούν ΙΚΤΕΟ τα οποία σήμερα έχουν 
κλείσει.  Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ενδιαφέρθηκαν να υπογράψουν καν τις συμβάσεις μίσθωσης 
με τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.  Κάποιοι εξ αυτών δεν πληρώνουν τα ενοίκιά τους και, αν 
εγκριθεί αυτή η πρόταση νόμου, θα συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα.   

 Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι εκατόν είκοσι άλλες περιπτώσεις ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ έχουν πάρει 
κανονικά τις άδειές τους.  Πολλοί από αυτούς, επειδή γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια, 
δαπάνησαν αρκετές εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ, για να κατασκευάσουν νέο ΙΚΤΕΟ και τυγχάνουν σήμερα 
ουσιαστικά μιας, να πω, διαφορετικής μεταχείρισης, διότι η πρόταση νόμου ευνοεί τους έξι οι οποίοι 
παραμένουν χωρίς την απόκτηση άδειας. 

 Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς θα ταχθούμε εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. 

 Ο κ. Ζαχαρίου. 

Ζ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ: 

 Δε θα έλεγα ότι είμαστε σε ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε και φέτος για ένα χρόνο αναβολή της 
εφαρμογής της νομοθεσίας, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε, γιατί η ευθύνη για κάποιους -όχι 
όλους- από αυτούς που δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα άδεια δεν είναι σε αυτούς τους πολίτες.  Είναι στο 
κράτος μας, είναι στη γραφειοκρατία μας, είναι στους αργούς ρυθμούς της Πολεοδομίας, του Κτηματολογίου, 
των υπηρεσιών τουρκοκυπριακών περιουσιών.  Μαζί με αυτούς που έχουν απόλυτο δίκαιο σίγουρα θα 
επωφεληθούν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι αδικαιολόγητοι που δεν έχουν προχωρήσει.  Όμως ανθρώπους 
που πασκίζουν μέσα σε τουρκοκυπριακή γη να πάρουν άδειες τους καθυστερεί η Πολεοδομία, το Κτηματολόγιο 
και δε φέρουν καμία ευθύνη.  Είναι κρίμα και άδικο να ʼρθουμε εμείς ως Βουλή να τους τιμωρήσουμε για τις 
αδυναμίες που έχει ένα κράτος που εμείς το φτιάξαμε και τους τιμωρεί.   

 Έγινε μια προσπάθεια και εκ μέρους του ΑΚΕΛ σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, αν ήταν δυνατό, 
να μπουν κάποια κριτήρια, ώστε αυτοί που πραγματικά δε φέρουν ευθύνη να μπορούσαν να πάρουν μόνο 
αυτοί την αναστολή της εφαρμογής της νομοθεσίας.  Νομικά δε γίνεται και, παρά να αδικήσω πέντε ή έξι άτομα, 
προτιμώ να ευνοήσω έξι ή επτά και να μην αδικηθεί κανένας.  Αυτή είναι η φιλοσοφία.  Είναι ευθύνη δική μας 
ως πολιτεία, η κριτική είναι πάνω μας, γιατί δεν έχουμε φτιάξει ένα κράτος που να δουλεύει και να κινείται.  Δε 
θα τιμωρούμε τώρα τους πολίτες, γιατί αποτύχαμε να φτιάξουμε ένα κράτος σωστό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. 

 Οποιοσδήποτε άλλος…  

 Ναι, κύριε συνάδελφε. 

Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, γιατί και πέρσι είχα πει για το θέμα αυτό της παράτασης 
της προσωρινής άδειας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ ότι είναι η τελευταία φορά.  Και νιώθω αμήχανα, γιατί θα 
αναγκαστώ και φέτος να πω ότι δεν είναι η τελευταία φορά, αλλά για μένα θα είναι η έσχατη.  Να το πω, για να 
είμαι υποχρεωμένος του χρόνου, όταν θα ξανάρθουν, να μην μπορούν με καμία δύναμη να εκλείψουν οι λέξεις.  
Και γιατί;  Πράγματι, είναι η έβδομη χρονιά που δίνεται παράταση.  Κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν και να 
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πάρουν τα μηνύματα -και το στέλνω το μήνυμα αυτό- ότι και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω του ότι 
κάποιοι είναι πρόσφυγες και είναι σε τουρκοκυπριακές περιουσίες που έχουν αυτό το υποστατικό τους, αλλά 
επαναλαμβάνω ότι είναι η έσχατη.  Τους δίνουμε όχι δύο χρόνια, όπως είναι η πρόταση νόμου που έχει γίνει, 
αλλά ένα χρόνο, για να τελειώσουμε, για να είναι η έσχατη φορά που θα δώσουμε παράταση και να μη 
φτάσουμε να έχουμε το ίδιο πρόβλημα, όπως έχουμε με τα κρεβατάκια στις παραλίες. 

 Γι’ αυτό, τον ένα χρόνο για παράταση θα τον ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ναι, συνάδελφε.  Ο κ. Κουλίας. 

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Προκοπίου, είπεν μου ψιθυριστά ο κ. Μαυρίδης εδώ: «Ξέρεις η παροιμία είντα μ’ που λαλεί; 
Μεγάλον βούκκον βάλε, μεγάλον λόον μεν πεις».  Αλλά, θέλω να είμαστε σωστοί για το εξής… 

Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: 

 Εγώ θα το εφαρμόσω, κύριε Ζαχαρία, τούτο! 

Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Προκοπίου, για να είμαστε σωστοί.  Χαίρομαι η Βουλή έτσι να λειτουργεί αποστειρωμένα και να 
απαιτούμε να εφαρμόζονται οι νόμοι προς πάσα κατεύθυνση.  Εδώ για ποιους μιλούμε;  Μιλούμε για τα 
περιβόητα ΜΟΤ, για τα οποία αυτή η πολιτεία έπεισε τον κόσμο να φέρει τα μηχανήματα και να στήσει αυτά τα 
συνεργεία, για να ελέγχονται τα αυτοκίνητά μας.  Πρώτα έκαμνέν τα το κράτος, τωρά κάμνουμέν τα εμείς.  Και, 
επειδή προήδρευα της επιτροπής Συγκοινωνιών, τότε σκεφτήκαμε με τους συνάδελφους, βάλαμε καμπόσους 
όρους και ένας από τους όρους ήταν και η πολεοδομική άδεια, για να υπάρχει μια ευταξία σε μια υπηρεσία που 
γινόταν.  Το μόνο που δε σκεφτήκαμε είναι ότι για μερικούς εκτοπισθέντες για τα υποστατικά που είχαν, που 
ήταν μηχανουργία και εκάμαν τα τα γνωστά ειδικά συνεργεία εξεταστών, ήταν δύσκολο πράγματι να εκδοθούν 
τέτοιες άδειες.  Δεν το έκοψεν ο νους μας τότε να μη βάλουμε περιορισμό εκεί ή δε γινόταν και ούτω καθεξής.   

 Νομίζω ότι τούτη η παράταση που δίνεται δικαίως δίνεται.  Ούτε υπάρχει κανένας ανταγωνισμός.  
Δηλαδή, δεν είναι κανένα ποσό…  Επληρώσαν εκατομμύρια οι άλλοι και ο άλλος επλήρωσεν τα ίδια και είναι 
ανταγωνιστικός και κερδίζει εις βάρος κάποιων.  Μιλούμε για συνεργεία για τα οποία το κόστος περίπου είναι 
€50.000 και δεν επηρεάζει ο ένας τον άλλο.   

 Άρα λοιπόν, να μη θέλουμε να εξαντλήσουμε πάνω σε πέντε πρόσφυγες όλη την αυστηρότητα του 
σώματος.  Εκεί που έπρεπε να την εξαντλήσουμε, που εφεύκαν τα εκατομμύρια, εν το επήραμεν χαμπάρι.  
Τωρά θα γίνουμε όλοι έσχατοι και αυστηροί και είναι τελευταία φορά!   

 Τούτη η Βουλή για πολλές φορές έκαμε πολλά και διάφορα δηλαδή, για να ξέρουμε, αλλά, λέω, χωρίς 
επίκριση προς κανέναν, ότι εδώ δεν κάμνουμε κάτι το οποίο είναι παράτυπο.  Δείχνουμε μια επιείκεια σε 
τούτους τους έξι ή επτά πρόσφυγες, πόσοι είναι, να μπορέσουν να δουλέψουν, τα ευλοημένα του Θεού!  Τωρά 
ήβραμε, που είναι η κρίση, να τους πακετάρουμε τζιαι τούτους;  Εκτός αν θέλουμε να αυξήσουμε την ανεργία 
της κ. Ζέτας, να γράψει αλλό πεντέξι! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Προκοπίου, επειδή ζήτησε το λόγο ο κ. Νικολαΐδης...  Εσείς δευτερολογείτε! 

 Ο κ. Νικολαΐδης πρώτα και μετά εσείς, για να δευτερολογήσετε μετά. 

Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επειδή εμείς είπαμε την τελευταία φορά ότι δε θα ξαναψηφίσουμε παράταση, για να μην 
είμαστε ανακόλουθοι, θα τηρήσουμε αποχή.  Συμφωνώ με όσα είπε ο κ. Κουλίας, εκτός από ένα θέμα, εκτός 
από μία μικρή παρατήρηση που έκαμε, ότι αυτό που ψηφίζει σήμερα η Βουλή δεν είναι παράτυπο.  Είναι 
παράτυπο∙ δεν είναι παράνομο ασφαλώς!  Και ο λόγος που τηρούμε αποχή και δεν το καταψηφίζουμε είναι ο 
εξής:  Θεωρούμε ότι δεν είναι η ώρα αυτή η Βουλή να εξαντλήσει τα περιθώρια της αυστηρότητάς της, όταν σε 
άλλα, μείζονος σημασίας θέματα δεν εξήντλησε με κανένα μέτρο και με καμία νόρμα τα περιθώρια 
αυστηρότητας και τήρησης της ηθικής τουλάχιστον τάξης. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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 Υπάρχει άλλος που θέλει να πρωτολογήσει; 

 Όχι. 

 Ναι, κύριε Προκοπίου. 

Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, μίλησε προηγουμένως ο φίλος ο Ζαχαρίας Κουλίας και είπε ότι θα εφαρμόσουμε την πιο 
αυστηρή κ.λπ.  Ε, δεν το πράξαμε αυτό με την απόφασή μας να δώσουμε έστω ακόμα ένα χρόνο παράταση! 
Και να μην παίρνουμε τη λέξη “έσχατη” κ.λπ., που προανέφερα...  Είναι ξεκάθαρο ότι αυτούς τους κυρίους, που 
είναι η έβδομη χρονιά, έχει επτά χρόνια...  Αν δεν τους πιέζαμε με αυτό το θέμα, είχε κάποιους οι οποίοι δε θα 
είχαν ούτε υποβάλει αιτήσεις, για να ζητήσουν να παν με παρέκκλιση και όλα αυτά τα προβλεπόμενα 
δικοινοτικά, για να γίνουν, να τα νομιμοποιούσαμε.  Για το λόγο αυτό είναι ακόμη ένας μοχλός πίεσης το ότι 
πρέπει να τα φέρουν, να περάσουν, για να μπορούν να δικαιούνται να εργάζονται νόμιμα και όπως πρέπει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις αποχές, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Με είκοσι μία ψήφους υπέρ, δεκαεπτά εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα 
Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Δεκαεπτά εναντίον, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις αποχές, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι μία ψήφους υπέρ, δεκαεπτά εναντίον και τρεις αποχές, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 12 θέμα είναι «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον 
Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης 
(ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος  Γιώργος Γεωργίου  

 Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντρέας Καυκαλιάς 

 Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2013.  Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.   

 Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Διεθνούς Σύμβασης 
(ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικού) Νόμου, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο 
Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων του 2012, που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι αυτού, με 
τον αναθεωρημένο Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων του 2013. 

 Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την 
προτεινόμενη τροποποίηση, η οποία κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της Κυπριακής Αρχής Αντι-
Ντόπινγκ. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το 
σκοπό και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την 
ψήφισή του σε νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Εφόσον δεν υπάρχουν ομιλητές, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου.  Παράρτημα.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως τα άρθρα 1 έως 3 εγκριθούν; 

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

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ 
στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 13 θέμα είναι «Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», πρόταση νόμου.  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως της 
Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»  

Παρόντες:  

 Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Αδάμος Αδάμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη 
Βουλή από τη βουλευτή κ. Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2013.  Στη συνεδρίαση αυτή 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου, 
του Συνδέσμου Οπτικών Κύπρου και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Οπτομετρών Κύπρου.  Ομάδα 
επηρεαζόμενων αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, παρ’ όλο που 
κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του 
Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμου [Νόμος αρ. 16(Ι) του 1992, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε], ώστε να 
καθοριστεί ως απαιτούμενο προσόν για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Οπτικών, πέρα από την κατοχή από 
τον ενδιαφερόμενο αιτητή σχετικού τίτλου σπουδών που να έχει αναγνωριστεί από το Κυπριακό Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) ή από το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου, η προϋπόθεση ο τίτλος 
σπουδών του εν λόγω προσώπου να είναι αναγνωρισμένος στη χώρα από την οποία χορηγήθηκε και να του 
παρέχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του οπτικού κατ’ ανάλογο τρόπο όπως στη Δημοκρατία.  

 Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, η εισηγήτριά της δήλωσε πως η 
προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, για να βελτιωθούν οι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής 
νομοθεσίας που προβλέπουν τα προσόντα που πρέπει να πληρεί πρόσωπο, προκειμένου να δύναται να 
εγγραφεί στο Μητρώο Οπτικών, ώστε να καταστεί δυνατό να επιλυθούν τα νομικά προβλήματα που 
παρατηρούνται και είχαν απασχολήσει την επιτροπή κατά την προηγούμενη βουλευτική σύνοδο, στα πλαίσια 
της μελέτης από την ίδια άλλης σχετικής με το όλο θέμα πρότασης νόμου.   

 Σημειώνεται συναφώς ότι η εν λόγω πρόταση νόμου είχε κατατεθεί στη Βουλή από την επιτροπή, για να 
εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, αλλά στο στάδιο της 
συζήτησής της αποφασίστηκε η απάλειψη από το κείμενο αυτής των προνοιών που τροποποιούσαν τις 
διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν τα προσόντα εγγραφής στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο Τεχνικών 
Οπτικών και η προώθηση για ψήφιση σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος μόνο των υπόλοιπων 
προνοιών της. 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, σχολιάζοντας τις πρόνοιες της υπό εξέταση πρότασης νόμου, 
δήλωσαν στην επιτροπή ότι το υπουργείο τους εισηγείται την τροποποίηση του κειμένου της πρότασης νόμου, 
έτσι ώστε να απαιτείται για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Οπτικών η κατοχή τίτλου σπουδών στην 
οπτομετρία που είτε αναγνωρίστηκε από το κράτος μέλος που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο, στο οποίο όμως 
είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του οπτικού και στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτητής για 
εγγραφή στο εν λόγω μητρώο έχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, είτε, σε περίπτωση που ο τίτλος 
αυτός χορηγήθηκε από τρίτη χώρα ή από κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το 
επάγγελμα του οπτικού, αναγνωρίστηκε από το ΚΥΣΑΤΣ.  

 Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγηθήκαν την προσθήκη στο κείμενο της υπό αναφορά πρότασης 
νόμου πρόνοιας με την οποία να ρυθμιστεί κατ’ ανάλογο με τα πιο πάνω τρόπο η εγγραφή ενδιαφερόμενου 
αιτητή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών. 



2168 

 

 Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις της πρότασης νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να 
υιοθετήσει τις εισηγήσεις που υπέβαλαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο 
της πρότασης νόμου σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της 
σε νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ναι, κυρία Μισιαούλη. 

ΣΤ. ΜΙΣΙΑΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Ο κύριος λόγος που πήρα το λόγο είναι ο εξής:  Θέλω να ευχαριστήσω την επιτροπή που ομόγνωμα και 
ομόφωνα πήρε αυτή τη θετική απόφαση όσον αφορά την κατοχύρωση του επαγγέλματος των οπτικών.  Να πω 
ότι ακόμα μία φορά συμβάλλουμε στην προστασία τέτοιων ευάλωτων επαγγελμάτων.  Και να πω ακόμα ότι 
είναι και μία νομοθεσία που συνάδει με την ευρωπαϊκή Οδηγία και πιστεύω ότι είναι προς όφελος της κοινωνίας 
μας να προχωρεί και να κατοχυρώνει τέτοιες νομοθεσίες. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση; 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως τα άρθρα 1 έως 2 εγκριθούν; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως η πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

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

 Τα θέματα υπ’ αριθμόν 14 και 15 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Εγγραφής Ιατρών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011», πρόταση νόμου, και «Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον 
Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011», πρόταση νόμου.  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Εγγραφής Ιατρών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και «Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»  

Παρόντες:  

 Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου  

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου 
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 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Αδάμος Αδάμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε από κοινού τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες 
κατατέθηκαν στη Βουλή από την ίδια, σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 
22 Σεπτεμβρίου 2011 και 27 Ιουνίου 2013.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου.  

 Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Γιατρών 
Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του.  Ειδικότερα, προτείνονται μεταξύ άλλων οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:  

1. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης εταιρείας από ιατρούς. 

2. Παρέχεται η δυνατότητα στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου να ακυρώνει την εγγραφή ιατρού ο οποίος 
κατέστη σωματικά ανίκανος να ασκεί την ιατρική. 

3. Μετατρέπεται το ποσό της χρηματικής ποινής που προβλέπεται σε αυτήν, σε περίπτωση αντιποίησης 
της ιατρικής ιδιότητας και άσκησης της ιατρικής από άτομα που δεν είναι ιατροί, από λίρες Κύπρου σε 
ευρώ. 

 Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ιατρών (Σύλλογοι, 
Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του.  Ειδικότερα, 
προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία: 

1. Η μείωση του αριθμού των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου από έντεκα σε πέντε. 

2. Η τροποποίηση της διάταξής της σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι ιατρός υπόκειται σε 
πειθαρχική δίωξη σε περίπτωση που επιδείξει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διαγωγή 
επονείδιστη ή ασυμβίβαστη προς το ιατρικό επάγγελμα, ώστε να υπόκειται στην εν λόγω δίωξη και σε 
περίπτωση που επιδείξει την πιο πάνω συμπεριφορά στα πλαίσια της ιδιότητάς του ως ιατρού. 

3. Η επέκταση της πειθαρχικής ευθύνης που υπέχουν οι ιατροί, μεταξύ άλλων, και σε ιατρούς που 
μετέχουν σε εταιρείες ιατρών ή που συνεργάζονται με αυτές ή που εργοδοτούνται από αυτές. 

4. Η αύξηση του προστίμου που δύναται να επιβληθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως πειθαρχική ποινή 
σε ιατρούς από πεντακόσιες λίρες Κύπρου (£500) σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000). 

5. Ο επανακαθορισμός του τρόπου συμμετοχής των τοπικών ιατρικών συλλόγων στο Συμβούλιο Ιατρικού 
Σώματος στη βάση των υφιστάμενων δεδομένων αναφορικά με τον πραγματικό αριθμό ιατρών ανά 
επαρχία.  

6. Η τροποποίηση της σχετικής διάταξής της που προβλέπει την αναβολή της γενικής συνέλευσης του 
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας των μελών του, ώστε μετά την 
παρέλευση τριάντα λεπτών από την καθορισμένη ώρα σύγκλησης της συνέλευσης να θεωρείται ότι 
αποτελούν απαρτία τα παρόντα μέλη. 

 Εισάγοντας τις πρόνοιες των δύο προτάσεων νόμου εκ μέρους της επιτροπής, ο πρόεδρός της δήλωσε 
πως οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε ιατρούς να 
προβαίνουν στη σύσταση εταιρειών ιατρών, καθώς και για να βελτιωθούν ορισμένες διατάξεις των υπό 
τροποποίηση βασικών νομοθεσιών για θέματα ιατρών, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή 
τους.  Όπως είναι γνωστό, στο αρχικό στάδιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου η επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη τη θέση που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας αφενός για την καταρχάς διαφωνία 
του υπουργείου με τις πρόνοιές τους που προβλέπουν την παροχή σε ιατρούς της δυνατότητας σύστασης 
εταιρειών, οι οποίες θα εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη με σκοπό ίδρυσής τους 
την παροχή ιατρικής φροντίδας, και αφετέρου για το ότι το αυτό δε φέρει ένσταση στην προώθηση για ψήφιση 
της δεύτερης πρότασης νόμου σε νόμο, με εξαίρεση όμως τις πρόνοιές της που αφορούν τις εταιρείες ιατρών, 
αποφάσισε να προωθήσει για ψήφιση μόνο τις πρόνοιες της δεύτερης πρότασης νόμου που δεν αφορούν τις 
εταιρείες ιατρών και να επανεξετάσει τις πρόνοιες της πρώτης πρότασης νόμου και το εναπομείναν μέρος της 
δεύτερης πρότασης νόμου σε εύθετο χρόνο. 

 Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω σκοποί και επιδιώξεις της δεύτερης πρότασης νόμου, καθώς και οι απόψεις 
των ενδιαφερομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής της 
περιλαμβάνονται στην έκθεση της επιτροπής που κυκλοφόρησε στην ολομέλεια της Βουλής στις 6 Δεκεμβρίου 
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2011, για σκοπούς προώθησης για ψήφιση μόνο των προνοιών αυτής που δεν αφορούν τις εταιρείες ιατρών, οι 
οποίες ψηφίστηκαν σε νόμο το Δεκέμβριο του 2011.  

 Σημειώνεται επίσης ότι στο αρχικό στάδιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου από την επιτροπή οι 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας διαφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά τη σύσταση 
εταιρειών ιατρών, επειδή αυτή θα συνεπαγόταν μείωση του ποσοστού φορολόγησης των ιατρών, μέσω της 
ίδρυσης εταιρειών ιατρών, και οι οικονομικές συγκυρίες του κράτους δεν το επιτρέπουν.  Επιπρόσθετα, οι ίδιοι 
σημείωσαν ότι οι ιατροί ήδη μπορούν να αναπτύσσουν συνεργασίες μεταξύ τους, όχι όμως ιδρύοντας εταιρείες 
με σκοπό την παροχή ιατρικής φροντίδας.  Τέλος, οι πιο πάνω εκπρόσωποι διατύπωσαν προβληματισμό για 
το κατά πόσο η ρύθμιση αυτή είναι αντιδεοντολογική. 

 Στο στάδιο της μελέτης από την επιτροπή της πρώτης πρότασης νόμου, καθώς και του εναπομείναντος 
μέρους της δεύτερης πρότασης νόμου, στη βάση της προαναφερθείσας απόφασης, οι εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Υγείας, τοποθετούμενοι σχετικά, δήλωσαν στην επιτροπή ότι το Υπουργείο Υγείας δεν ενίσταται 
πλέον στην προώθηση για ψήφιση σε νόμο των προνοιών των προτάσεων νόμου που προβλέπουν την 
παροχή σε ιατρούς της δυνατότητας σύστασης εταιρειών, οι οποίες θα εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών και 
Επίσημο Παραλήπτη με σκοπό της ίδρυσής τους την παροχή ιατρικής φροντίδας, νοουμένου ότι αυτές δε θα 
συγκρούονται με τις υφιστάμενες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου. 

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε σχετικά την επιτροπή ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία, οι ιατροί δε 
δύνανται να προβαίνουν στη σύσταση εταιρειών με σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών αλλά μόνο στη 
σύσταση εταιρειών για σκοπούς διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που υφίστανται στα πλαίσια μιας 
συγκεκριμένης δραστηριότητας.   

 Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την 
επιτροπή ότι οι ιατροί φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με συντελεστή φορολόγησης που είναι πιο 
υψηλός από αυτόν των εταιρειών.  Περαιτέρω, οι ίδιοι επισήμαναν ότι δύναται να συστήνονται εταιρείες από 
ένα μόνο άτομο.  Ωστόσο, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν στην επιτροπή ότι το τμήμα τους δεν ενίσταται στην 
προώθηση για ψήφιση των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι για τις εν λόγω 
εταιρείες θα ισχύει ό,τι και για κάθε εταιρεία στη Δημοκρατία.  Επιπρόσθετα, όπως οι ίδιοι επισήμαναν, με την 
προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά τη σύσταση εταιρειών ιατρών δυνατό να γίνεται καλύτερος έλεγχος στον 
κύκλο εργασιών των προσώπων που παρέχουν ιατρική φροντίδα. 

 Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην 
επιτροπή ότι η παροχή ιατρικής περίθαλψης δεν επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας, γι’ αυτό, ακόμα 
και αν συσταθούν οι προτεινόμενες εταιρείες ιατρών, αυτές θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται από την 
καταβολή της εν λόγω φορολογίας. 

 Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου συμφώνησαν με τις πρόνοιες των δύο προτάσεων 
νόμου και ενημέρωσαν την επιτροπή ότι έχουν ήδη συσταθεί από ιατρούς εκατόν ογδόντα πέντε (185) τέτοιες 
εταιρείες, οι οποίες όμως είναι καταχωρισμένες στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ως εταιρείες 
με σκοπό ίδρυσης άλλον από αυτόν της παροχής ιατρικής φροντίδας.  Επίσης, δήλωσαν στην επιτροπή ότι με 
την προτεινόμενη ρύθμιση αναφορικά με τη σύσταση εταιρειών ιατρών αναμένεται να αυξηθούν τα έσοδα που 
δηλώνουν στη φορολογική δήλωσή τους οι ιατροί.  Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι υποστήριξαν την ανάγκη 
ανάπτυξης συνεργασιών μέσω της ίδρυσης εταιρειών αντί συνεταιρισμών, επειδή η συνεργασία στο πλαίσιο 
ενός συνεταιρισμού διέπεται από μια ιδιαίτερα στενή σχέση. 

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με επιστολή της προς την 
επιτροπή, εισηγήθηκε διορθώσεις στο κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου, με στόχο να επέλθουν σε αυτό 
ορισμένες βελτιώσεις, στη βάση των προβληματισμών και των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν από μέλη της 
επιτροπής, καθώς και από τις ενδιαφερόμενες πλευρές.  Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε τις ακόλουθες 
τροποποιήσεις στο κείμενο της πρότασης νόμου: 

1. Αναδιατύπωση της ερμηνείας του όρου “εταιρεία ιατρών”, ώστε να διασαφηνίζεται σε αυτόν ότι η εν 
λόγω εταιρεία εγγράφεται στο Μητρώο Εταιρειών Ιατρών έπειτα από έγκριση της σύστασής της από το 
Ιατρικό Συμβούλιο και εγγραφή της ως εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη 
δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου. 

2. Προσθήκη σε αυτό σχετικής πρόνοιας, ώστε η προσωπική ευθύνη ιατρού προς οποιονδήποτε τρίτο για 
ιατρική αμέλεια ή για οποιοδήποτε αδίκημα που αυτός διέπραξε κατά την άσκηση των ιατρικών 
καθηκόντων του σε καμία περίπτωση δε θα επηρεάζεται από το γεγονός ότι οι συναφείς του υπηρεσίες 
έχουν προσφερθεί μέσω εταιρείας ιατρών, η οποία βέβαια θα είναι και εκ προστήσεως υπεύθυνη για τις 
πράξεις ή παραλείψεις των ιατρών μετόχων ή συνεταίρων που την αποτελούν ή εργοδοτούνται από 
αυτήν. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις 
εισηγήσεις που υπέβαλε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρώτης πρότασης 
νόμου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, καθώς και του εναπομείναντος 
μέρους της δεύτερης πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού 
τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Εγγραφής Γιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013» και «Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013», αντίστοιχα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Όσον αφορά τη δεύτερη  πρόταση νόμου, ψηφίζεται το μέρος που δεν έχει ήδη ψηφιστεί. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 14 πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 8.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 11; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 11 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως η πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

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

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 15 πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6Β του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Υπάρχει ένσταση όπως τα άρθρα 1 έως 4 εγκριθούν; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως η πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

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

 Το υπ’ αριθμόν 16 θέμα είναι «Ο περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2013».  
Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Ποδολόγων και 
για Συναφή Θέματα Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου 

 Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα 

 Αδάμος Αδάμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιουνίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Ποδιάτρων Κύπρου και του Παγκύπριου Συλλόγου 
Φυσιοθεραπευτών. Ο Σύλλογος Χειροπρακτών Κύπρου και ο Σύνδεσμος Χειροπρακτών Κύπρου, παρ’ όλο 
που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η νομοθετική ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του 
ποδολόγου. 

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Ποδολόγων, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την εγγραφή ποδολόγων 
σε σχετικό μητρώο, για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του ποδολόγου, καθώς και για 
οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σε αυτό δυνάμει του προτεινόμενου νόμου. 

2. Δημιουργείται ο θεσμός του εφόρου, ο οποίος έχει καθήκον να καταρτίσει  και  στη συνέχεια να τηρεί το 
Μητρώο Ποδολόγων, στο οποίο θα καταχωρίζονται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε 
προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό, μαζί με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία το συμβούλιο κρίνει 
αναγκαία. 

3. Καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να πληρεί πρόσωπο, προκειμένου να εγγραφεί στο υπό 
αναφορά μητρώο, καθώς και η διαδικασία εγγραφής του σε αυτό. 

4. Συστήνεται πειθαρχικό συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους στο υπό 
αναφορά μητρώο ποδολόγους και καθορίζονται οι πειθαρχικές διαδικασίες και οι πειθαρχικές ποινές που 
δύναται να επιβληθούν. 

5. Ιδρύεται Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Ποδολόγων, του οποίου μέλη θα είναι όλοι οι 
εγγεγραμμένοι στο υπό αναφορά μητρώο ποδολόγοι που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία, 
εξαιρουμένων των ποδολόγων που βρίσκονται στη Δημοκρατία για παροχή υπηρεσιών και είναι πολίτες 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου 
Υγείας, η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του ποδολόγου κρίθηκε 
αναγκαία για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών από τους εν λόγω επαγγελματίες υγείας, 
καθώς και για την προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών. 
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 Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν ιδιαίτερα ορισμένα θέματα για τα 
οποία ζητήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους περαιτέρω διευκρινίσεις.  Ειδικότερα, απασχόλησαν 
μεταξύ άλλων την επιτροπή τα ακόλουθα: 

1. Ο προτεινόμενος ορισμός του όρου “ποδολογία” και ενδεχόμενες βελτιώσεις σε αυτόν. 

2. Η πρόνοια του νομοσχεδίου που καθορίζει ως απαιτούμενο προσόν για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο 
Ποδολόγων την κατοχή τίτλου σπουδών που αναγνωρίστηκε από τη χώρα απόκτησής του και η μη 
συμπερίληψη πρόνοιας που να προβλέπει αναγνώριση του εν λόγω τίτλου σπουδών και από το 
Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). 

3. Η πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει τους όρους υπό τους οποίους πολίτης κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να παρέχει υπηρεσίες ποδολογίας στη Δημοκρατία.  

4. Η πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει την καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση 
για την άσκηση του επαγγέλματος του ποδολόγου. 

5. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου. 

 Αναφερόμενοι στα πιο πάνω θέματα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν στην επιτροπή 
ότι δεν ενίστανται σε τροποποίηση προνοιών του νομοσχεδίου, κατά τρόπο ώστε να επέλθουν σε αυτό 
ορισμένες βελτιώσεις στη βάση των προβληματισμών και των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν από μέλη της 
επιτροπής, καθώς και από τις ενδιαφερόμενες πλευρές. 

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διατύπωσε γραπτώς με 
επιστολή προς την επιτροπή τη νομική της άποψη επί των προβληματισμών που εξέφρασε η τελευταία και, σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Βουλής και με τη συναίνεση των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, 
εισηγήθηκε νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου. 

 Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις του νομοσχεδίου. 

 Σημειώνεται ότι μετά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, στα πλαίσια της οποίας κλήθηκαν οι 
κυβερνητικοί αρμόδιοι και εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων, το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε τις 
υπηρεσίες της Βουλής ότι επανεξέτασε σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
το θέμα των απαιτούμενων προσόντων για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Ποδολόγων και εισηγείται στην 
επιτροπή την τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε, για σκοπούς εγγραφής στο εν λόγω μητρώο, 
να απαιτείται η κατοχή τίτλου σπουδών που είτε αναγνωρίστηκε από το κράτος μέλος που χορήγησε τον εν 
λόγω τίτλο και στο οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του ποδολόγου είτε, σε περίπτωση 
που ο τίτλος αυτός χορηγήθηκε από τρίτη χώρα ή από κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο το επάγγελμα του ποδολόγου, αναγνωρίστηκε από το ΚΥΣΑΤΣ. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις 
πιο πάνω θέσεις και εισηγήσεις που κατέθεσαν σε αυτήν το Υπουργείο Υγείας και το Γραφείο του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την 
ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Εφόσον δεν υπάρχουν ομιλητές, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Συμβούλιο.  Άρθρο 3. 

 Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου.  Άρθρο 4. 

 Ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου.  Άρθρο 5. 

 Διορισμός Εφόρου.  Άρθρο 6. 

 Μητρώο Ποδολόγων.  Άρθρο 7. 

 Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο.  Άρθρο 8. 

 Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο.  Άρθρο 9. 
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 Τροποποίηση ή διαγραφή λανθασμένων καταχωρίσεων.  Άρθρο 10. 

 Διαγραφή από το Μητρώο.  Άρθρο 11. 

 Άσκηση επαγγέλματος.  Άρθρο 12. 

 Ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  Άρθρο 13. 

 Άσκηση επαγγέλματος του ποδολόγου μετά από ειδική άδεια του Συμβουλίου.  Άρθρο 14. 

 Παροχή υπηρεσιών από πολίτες κρατών μελών.  Άρθρο 15. 

 Παροχή υπηρεσιών ποδολογίας από πολίτη τρίτης χώρας, μετά από άδεια του Συμβουλίου.  Άρθρο 16. 

 Γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.  Άρθρο 17. 

 Πειθαρχικό Συμβούλιο.  Άρθρο 18. 

 Πειθαρχική δίωξη.  Άρθρο 19. 

 Πειθαρχική έρευνα.  Άρθρο 20. 

 Πειθαρχική διαδικασία.  Άρθρο 21. 

 Πειθαρχικές ποινές.  Άρθρο 22. 

 Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Ποδολόγων.  Άρθρο 23. 

 Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.  Άρθρο 24. 

 Συνδρομή πληρωτέα στο Σύλλογο.  Άρθρο 25. 

 Εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου.  Άρθρο 26. 

 Ποινικά αδικήματα και ποινές.  Άρθρο 27. 

 Έκδοση κανονισμών.  Άρθρο 28. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 29. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 30. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως τα άρθρα 1 έως 30 εγκριθούν; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 30 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 
2013. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 17 θέμα είναι «Οι περί Καθορισμού Πληρωτέων Δικαιωμάτων για τη χρήση του 
Κεκλιμένου Ανέλκυσης/Καθέλκυσης Σκαφών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ζυγίου Κανονισμοί του 2013».  Η έκθεση 
θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι 
περί Καθορισμού Πληρωτέων Δικαιωμάτων για τη χρήση του Κεκλιμένου Ανέλκυσης/Καθέλκυσης 

Σκαφών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ζυγίου Κανονισμοί του 2013» 

Παρόντες: 

 Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής 

 Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου 
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 Κυριάκος Χατζηγιάννης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιουνίου 2013.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Αλιέων Κατηγορίας Γ΄, του Συνδέσμου Αλιέων Κατηγορίας Γ΄ Ζυγίου, 
καθώς και των αγροτικών οργανώσεων “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου” και 
“Ευρωαγροτικός”.  Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Αλιείας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής 
Αλιείας με Σκάφη, η Κυπριακή Ομοσπονδία Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ και ΕΚΑ, παρ’ όλο που 
κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι ο καθορισμός ετήσιου χρηματικού τέλους για τους 
ιδιοκτήτες σκαφών που δεν έχουν εξασφαλίσει ελλιμενισμό στο αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου και οι οποίοι 
χρησιμοποιούν το κεκλιμένο ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών του καταφυγίου.   

 Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, με την ολοκλήρωση του 
αλιευτικού καταφυγίου στο Ζύγι το τμήμα τοποθέτησε ελεγχόμενη είσοδο οχημάτων με αναδυόμενους 
πασσάλους, η οποία κρίνεται αναγκαία για την ασφάλεια των σκαφών που ελλιμενίζονται στο χώρο, ιδιαίτερα 
κατά τις νυχτερινές ώρες.  Όπως η ίδια εξήγησε, εντός του αλιευτικού καταφυγίου υπάρχει ράμπα 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών στην οποία επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και άλλοι χρήστες, όπως για 
παράδειγμα ερασιτέχνες ψαράδες ή και ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής που δεν έχουν εξασφαλίσει ελλιμενισμό 
στο αλιευτικό καταφύγιο, γι’ αυτό και με τους προτεινόμενους κανονισμούς γίνεται εισήγηση όπως επιτραπεί και 
σε αυτούς τους χρήστες η χρήση της ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών έναντι καταβολής τέλους ύψους 
€100 ετησίως.  Σύμφωνα με την ίδια, το τέλος αυτό θα συμβάλει στην κάλυψη του υψηλού κόστους λειτουργίας 
και διαχείρισης του αλιευτικού καταφυγίου Ζυγίου.   

 Η ίδια εκπρόσωπος διευκρίνισε περαιτέρω ότι σε κάθε χρήστη του κεκλιμένου ανέλκυσης/καθέλκυσης 
σκαφών που θα καταβάλει το σχετικό ετήσιο τέλος θα δοθεί τηλεχειριστήριο αξίας €20, με το οποίο θα μπορεί 
να εισέρχεται από την ελεγχόμενη με αναδυόμενους πασσάλους είσοδο. 

 Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του προέδρου και μελών της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Τμήματος 
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών επισήμανε ότι η εισαγωγή τέλους για τη χρήση ράμπας 
ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών γίνεται για πρώτη φορά με τους υπό αναφορά κανονισμούς στο αλιευτικό 
καταφύγιο Ζυγίου, αναφέροντας ότι σε κανένα άλλο καταφύγιο δεν επιβάλλεται παρόμοιο τέλος.   

 Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατά την ετοιμασία 
των υπό εξέταση κανονισμών είχε ζητήσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων συνδέσμων ψαράδων και 
αγροτικών οργανώσεων και ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στο τμήμα οιαδήποτε διαφωνία εκ μέρους τους. 

 Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Αλιέων Κατηγορίας Γ΄ και του Συνδέσμου 
Αλιέων Κατηγορίας Γ΄ Ζυγίου συμφώνησαν με την προτεινόμενη εισαγωγή χρηματικού τέλους χρήσης του 
κεκλιμένου ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, χωρίς να τοποθετούνται επί του ύψους του προτεινόμενου τέλους. 

 Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος 
Κύπρου” και “Ευρωαγροτικός” δεν έφεραν οιανδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε 
υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών 
και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Τα θέματα υπ’ αριθμόν 18, 19 και 20 δεν είναι έτοιμα. 

 Τα θέματα υπ’ αριθμόν 21 και 22 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ηπειρωτικής 
Υφαλοκρηπίδος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και «Οι περί Ζωνών Ασφαλείας Κανονισμοί του 2013».  Η 
απόφαση θα ληφθεί στην ολομέλεια.  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τo νομοσχέδιο 
«Ο περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και τους κανονισμούς «Οι 

περί Ζωνών Ασφαλείας Κανονισμοί του 2013» 

Παρόντες: 

 Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου 

 Πρόδρομος Προδρόμου  Ρούλα Μαυρονικόλα, εκπροσωπώντας 

 Γιώργος Λουκαΐδης τον κ. Φειδία Σαρίκα  

 Αδάμος Αδάμου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το υπό συζήτηση 
νομοσχέδιο και τους υπό συζήτηση κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 
Ιουνίου και την 1

η
 Ιουλίου 2013.  Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 

επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Άμυνας και του 
Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος Νόμου (Ν. 
8/1974), έτσι ώστε να δίνεται δυνατότητα ανάθεσης σε οποιονδήποτε υπουργό εξουσίας και αρμοδιότητας 
εφαρμογής των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω νόμου, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των 
διατάξεων που αφορούν το ύψος των ποινών που δύναται να επιβληθούν μέσω των κανονισμών αυτών.  

 Σκοπός των κανονισμών είναι η ρύθμιση της κήρυξης εκ μέρους της Δημοκρατίας περιοχών γύρω από 
εγκαταστάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) και στην υφαλοκρηπίδα της ως ζωνών ασφαλείας, 
της διαδικασίας παροχής άδειας εισόδου και/ή παραμονής στις ζώνες αυτές και/ή πλεύσης διαμέσου των 
ζωνών αυτών πλοίων, καθώς και των ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των προνοιών των 
κανονισμών. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα άρθρα 60 και 80 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχουν σε παράκτιο κράτος αποκλειστικό δικαίωμα και 
δικαιοδοσία σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεων στην ΑΟΖ και την 
υφαλοκρηπίδα του και, στο πλαίσιο της κατασκευής και λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα, 
όπου είναι αναγκαίο, να κηρύξει εύλογες ζώνες ασφαλείας γύρω από τέτοιες εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ίδιων των εγκαταστάσεων. 

 Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι εξελίξεις στην ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας καθιστούν αναγκαία τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει την κήρυξη των ζωνών 
ασφαλείας.  Περαιτέρω, αναφέρθηκε στις πρόνοιες της πιο πάνω σύμβασης που προνοούν για ζώνες 
ασφαλείας όχι μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων και στις αντίστοιχες πρόνοιες των κανονισμών που 
επιτρέπουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις τον καθορισμό ζωνών ασφαλείας μεγαλύτερων των πεντακοσίων 
μέτρων και σημείωσε ότι η τρέχουσα διεθνής πρακτική επιτρέπει αυτή την παρέκκλιση. 

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 
συμφώνησε με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών και ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τις περιστάσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η 
υπέρβαση του ορίου των πεντακοσίων μέτρων στον καθορισμό ζωνών ασφαλείας.  

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

 Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Εφόσον δεν υπάρχουν ομιλητές, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 21 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 2; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Υπάρχει ένσταση όπως οι υπ’ αριθμόν 22 κανονισμοί εγκριθούν; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 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 της Εκλογής Μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.139-2013). 

Εσωτερικών  Εσωτερικών  

2.  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.140-2013). 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

Νομικών 

3.  Ο περί της Σύμβασης της Χάγης περί του 
Νόμου που εφαρμόζεται σε Εμπιστεύματα 
και περί της Αναγνώρισης Αυτών 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.141-2013). 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  

  

4.  Ο περί της Αναγνώρισης και Εκτέλεσης 
Αποφάσεων Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν 
Χρηματικές Ποινές (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013.  
(Αρ. Φακ. 23.01.054.142-2013). 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

Νομικών  

5.  Ο περί Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - 
Αποκατάσταση Προσώπων που 
Καταδικάστηκαν σε Ποινικές Υποθέσεις 
(Αποτελεσματική Εφαρμογή Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και Ελευθεριών) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.143-2013). 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

Νομικών  

 

6.  Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη 
Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
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Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.144-2013). 

και Νομικών  

7.  Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος 
μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.145-2013). 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  

 

8.  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της 
Εσθονίας για την Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.146-2013). 

Άμυνας  Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  

 

9.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.038-2013). 

Οικονομικών  Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

 

10.  Οι περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.039-2013). 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

Νομικών 

11.  Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
- Θέση Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.040-2013). 

Παιδείας και Πολιτισμού  Νομικών  

12.  Οι περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Γενικοί) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.041-2013). 

Υγείας  Υγείας  

13.  Έγγραφο που αφορά τη Σύσταση του 
Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας Social 
Protection Floors Recommendation (No 
202), που υιοθετήθηκε από την 101

η
 ετήσια 

Σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 
τον Ιούνιο του 2012. 
(Αρ. Φακ. 04.05.001). 

Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

14.  Έγγραφο (Αρ. 1/2013) που αφορά την 
απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων στον 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών 
Πληρωμών, σύμφωνα με τον περί 
Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην 
Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου Νόμο του 1985 έως 1999. 
(Αρ. Φακ. 10.10.019). 

Επίτροπο Κυπριακού 
Οργανισμού Αγροτικών 
Πληρωμών εκ μέρους του 
Υπουργού Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος  

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

Προτάσεις νόμου 

 

Κατατέθηκαν από Παραπέμπονται 
στις επιτροπές 

1. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
της Εξοικονόμησης Ενέργειας  
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.073-2013). 

Λευτέρη Χριστοφόρου, 
Ανδρέα Μιχαηλίδη, Μάριο 
Μαυρίδη, Κυριάκο 
Χατζηγιάννη και  
Ζαχαρία Ζαχαρίου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού 
Συναγερμού,  
Κώστα Κώστα  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 

Εμπορίου και Βιομηχανίας  
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ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, 
Άγγελο Βότση  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού 
Κόμματος 
και Γιώργο Βαρνάβα 
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

2. Ο περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και 
της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.074-2013). 

Αντρέα Φακοντή  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις  

Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.712, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω καταγγελίες ότι σε εκτάσεις όπου καλλιεργούνται σιτηρά μετά το θέρος παραμένουν μεγάλες 
ποσότητες ποκαλάμης, οι οποίες αποτελούν πρώτης τάξεως καύσιμη ύλη για ανάπτυξη αγροτικών πυρκαγιών.  
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τα χωράφια με ποκαλάμες είναι συχνά χώροι έναρξης αγροτικών πυρκαγιών, γιατί 
το υλικό είναι πολύ εύφλεκτο.  Αντίθετα, τα οργωμένα χωράφια λειτουργούν ως αντιπυρικές ζώνες και βοηθούν 
πολύ την πυρόσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 Περιμένω από τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει 
πρόγραμμα δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών στην ύπαιθρο (τουλάχιστον στις λεγόμενες “περιοχές υψηλού 
κινδύνου”) ή αν υπάρχει πρόθεση για επιδότηση των γεωργών για όργωμα των χωραφιών ή περιμετρική 
δημιουργία αντιπυρικής ζώνης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.713, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Η κυπριακή πτηνοτροφία έχει υποστεί βαρύ πλήγμα από την επιδημία ψευδοπανώλης που έπληξε 
πρόσφατα τις πτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή του Μάμμαρη. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που 
δεν πάρθηκαν τα κατάλληλα και επιτυχή μέτρα για την πρόληψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχαν 
πληροφορίες για εμφάνιση της ψευδοπανώλης στις γειτονικές πτηνοτροφικές μονάδες στα κατεχόμενα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.714, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη πρόσφατα στη Γαλλία με ιδιωτικό τζετ 
Ρώσου γερουσιαστή φίλου του, για να συναντήσει το Γάλλο ομόλογό του κ. Φρανσουά Ολάντ. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για 
τους οποίους ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει χρησιμοποιήσει ιδιωτικό αεροσκάφος Ρώσου πολιτικού 
παράγοντα, αν αυτή η απόφαση θα έχει πολιτικές επιπλοκές στη σχέση της χώρας με τη Ρωσία, αν θεωρεί ότι 
αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να ταξιδεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αν υπάρχει οποιοσδήποτε 
σχεδιασμός, για να μην επαναληφθεί η ίδια έκτακτη διευθέτηση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.715, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι γύρω στα μέσα Ιουνίου 2013 υπήρχε στην περιοχή του  
Αγίου Τύχωνα στη Λεμεσό έντονη οσμή υγραερίου.  Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Αγίου Τύχωνα, το 
περιστατικό προέκυψε ξανά στις αρχές Ιουλίου 2013 αλλά δεν εντοπίστηκε από πού προερχόταν.  Υπήρχαν 
εικασίες ότι προερχόταν από ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή.  Τελικά 
ζητήθηκε από το πλοίο να απομακρυνθεί και η οχληρία τερματίστηκε. 
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 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί 
προληπτικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποφεύγονται ο πανικός και η πρόκληση ανησυχίας στο 
κοινό, όταν ναυλοχούν στον κόλπο Λεμεσού πλοία δεξαμενής υγραερίου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.716, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε συγκριτική 
αξιολόγηση των πτητικών μέσων πυρόσβεσης, προκειμένου να ληφθούν οι ορθές αποφάσεις.  Γνωρίζουμε 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος πυρόσβεσης, π.χ. τα ελικόπτερα ή τα μικρά αεροπλάνα, ποιοι τύποι 
ελικοπτέρων κτλ.;  Παράλληλα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων αν υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης των πτητικών μέσων με μικρά αεροπλάνα με τη μέθοδο 
της ενοικιαγοράς.  Ποιος έχει την ευθύνη της πτητικής πυρόσβεσης όπου εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες και 
φορείς, π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Εθνική Φρουρά, Τμήμα Δασών, βρετανικές βάσεις;  Τέλος, να 
ενημερώσει επίσης το σώμα αν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ελικοδρομίων και μικρών διαύλων, για να 
εξυπηρετούνται για ανεφοδιασμό τα ελικόπτερα και αεροπλάνα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.717, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Σύμφωνα με καταγγελίες καταναλωτών στην Ελλάδα, οι εταιρείες που παράγουν παγωμένα 
γλυκίσματα τα αναφέρουν στις ιστοσελίδες τους, για λόγους μάρκετινγκ, ως παγωτά και όχι ως παγωμένα 
γλυκίσματα.  Το ίδιο συμβαίνει και με τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις.  Στα παγωμένα γλυκίσματα 
υπάρχει ελευθερία προσθήκης φυτικών λιπαρών, όπως ηλιέλαιο, καρυδέλαιο, φοινικέλαιο, αραβοσιτέλαιο κτλ.  
Αντίθετα, το παγωτό γίνεται από γάλα φρέσκο ή σκόνη και όλα τα λιπαρά που περιέχονται σε αυτό πρέπει να 
προέρχονται από το γάλα.  Άλλο είδος παγωτού είναι το “σορμπέ”, το οποίο πάλι δεν περιέχει λιπαρά.  Το 
παγωμένο γλύκισμα είναι ποιοτικά υποδεέστερο προϊόν σε σχέση με το παγωτό λόγω της αφαίρεσης του 
ζωικού λίπους (αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη) και της προσθήκης φυτικών λιπαρών. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν σημειωθεί 
και στην Κύπρο τέτοια φαινόμενα παραπληροφόρησης του καταναλωτικού κοινού.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.718, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πορίσματα 
της μελέτης για το πρωτοφανές ατύχημα από την πτώση γερανού στην παραλιακή λεωφόρο της Λάρνακας 
που προκάλεσε το θάνατο ενός ανυποψίαστου ανθρώπου. Ποια ήταν η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και ποιος 
έχει πληρώσει για την ανθρώπινη απώλεια και τις ζημιές;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.719, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Είναι γνωστό ότι προ τριετίας δύο μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου έχουν χωροθετηθεί σε αποστάσεις 96 έως και 250 μέτρων από υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις υγραερίου κατά μήκος της κύριας οδικής αρτηρίας που συνδέει την πόλη της Λάρνακας με τη 
Δεκέλεια.  Ο διαχειριστής κάθε εγκατάστασης αποθήκευσης και διανομής υγραερίου στη συγκεκριμένη περιοχή 
(σύμφωνα με τους κανονισμούς ΚΔΠ 507/2001 και ΚΔΠ 49/2006) έχει υποβάλει Έκθεση Ασφαλείας, στη βάση 
της οποίας η Πολιτική Άμυνα έχει εκδώσει το 2007 τα Εξωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης (γνωστά και ως 
“Σχέδια SEVESO”). 

 Ενόψει των προαναφερθέντων αναπτύξεων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί επιπρόσθετα 
προστατευτικά/προληπτικά μέτρα και σχέδια για τη διαχείριση επικίνδυνων συμβάντων, αν έχουν κληθεί οι 
διαχειριστές των εγκαταστάσεων υγραερίου να υποβάλουν επικαιροποιημένες Εκθέσεις Ασφαλείας, κατά πόσο 
η Πολιτική Άμυνα έχει ανάλογα αναθεωρήσει τα Εξωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης των εγκαταστάσεων 
υγραερίου στη Λάρνακα και κατά πόσο οι διαχειριστές των εμπορικών αναπτύξεων έχουν δεόντως ενημερωθεί 
για τους κινδύνους και έχουν αναπτύξει τα δικά τους σχέδια επείγουσας ανάγκης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.720, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Το πρόγραμμα δημιουργίας καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας ξεκίνησε να υλοποιείται από το 
Νοέμβριο του 1999. Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός εκτάκτως προσληφθέντων πολιτικών μηχανικών, με 
όρους εντολής να εργαστούν για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, προσφέρουν υπηρεσίες στην 
Πολιτική Άμυνα με άλλα καθήκοντα. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος ήταν ο 
ποσοτικός στόχος και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος δημιουργίας καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας, 
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ποιος είναι ο βαθμός ολοκλήρωσης του προγράμματος, αν το πρόγραμμα συνεχίζεται και τι σκοπεύει να πράξει 
σχετικά με τους από δεκαετίας εκτάκτως προσληφθέντες πολιτικούς μηχανικούς.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.721, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι η Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής 
Άμυνας Λευκωσίας, το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων και ο Σταθμός Εθελοντών Πολιτικής Άμυνας έχουν 
μεταφερθεί σε πολυώροφο κτίριο της λεωφόρου Αθαλάσσας, αρ. 60, στη Λευκωσία.  

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο 
κάτω ερωτήματα: 

1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που αποφασίστηκε να γίνει η μετακόμιση των προαναφερθέντων γραφείων στο 
κτίριο της λεωφόρου Αθαλάσσας αρ. 60; 

2. Ποιο ήταν το μέσο κόστος ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο όλων των υποστατικών που 
χρησιμοποιούσε η Πολιτική Άμυνα πριν από τη μετακόμιση (γραφεία Γενικής Διοίκησης, γραφεία 
Περιφερειακής Διεύθυνσης, Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων και Σταθμός Εθελοντών) και ποιο το κόστος 
ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο στο νέο κτίριο; 

3. Ποιο είναι το ύψος των συνολικών εξόδων μετακόμισης των γραφείων της Πολιτικής Άμυνας στο εν 
λόγω κτίριο; 

4. Από ποιο κονδύλι έχει αντληθεί το ποσό που ξοδεύτηκε για τη μετακόμιση; 

5. Το νέο Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων προσφέρει την ίδια προστασία στο προσωπικό του σε 
περίπτωση εχθροπραξιών όπως και το προηγούμενο, που βρισκόταν σε υπόγειο χώρο;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.722, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Το σκοπευτήριο στην Αγία Βαρβάρα στην Πάφο λειτουργεί από το 1982 παράνομα, παρ’ όλες τις 
διαμαρτυρίες του κοινοτικού συμβουλίου της Αγίας Βαρβάρας. Το 2008 χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια στο εν 
λόγω σκοπευτήριο και έκτοτε λειτουργεί χωρίς να έχουν υλοποιηθεί όλοι οι όροι της άδειας και χωρίς 
πιστοποιητικό τελικής έγκρισης.  Με βάση σχετικό όρο της πολεοδομικής άδειας, το σκοπευτήριο δεν μπορεί να 
λειτουργεί, εκτός αν υλοποιηθούν όλοι οι όροι της πολεοδομικής άδειας, πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα δεν 
έχει γίνει. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να 
κινηθεί νομικά εναντίον των ιδιοκτητών του σκοπευτηρίου, δεδομένου ότι η λειτουργία του είναι παράνομη, 
εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί όλοι οι όροι της πολεοδομικής άδειας που του χορηγήθηκε.  Επίσης παρακαλώ 
τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προτείνει και να 
υποστηρίξει τη μεταστέγαση του σκοπευτηρίου σε άλλη τοποθεσία περισσότερο κατάλληλη και βολική, η οποία 
να μην επηρεάζει τις ανέσεις των κατοίκων και το περιβάλλον.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.723, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο στοιχίζει η 
ενοικίαση και λειτουργία των δύο ρωσικών πυροσβεστικών ελικοπτέρων, για ποια περίοδο είναι διαθέσιμα και 
αν θα συνεχιστεί η τακτική της ενοικίασής τους μετά την αναγνώριση της επιχειρησιακής ικανότητας των τριών 
νέων ελικοπτέρων της Εθνικής Φρουράς.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.724, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος αναφέρθηκε ότι τα 
κλινικά απόβλητα που εντοπίστηκαν πρόσφατα στο σκυβαλότοπο στο Βατί ήταν αποστειρωμένα. Ζήτησα τις 
αναλύσεις από το αρμόδιο τμήμα και δεν πήρα απάντηση.  Επίσης ζήτησα να μου πουν ποια ήταν η εξώδικη 
ποινή στην παρανομούσα εταιρεία και μου ελέχθη ότι υπάρχει νομικό κώλυμα.  Προκύπτει βέβαια και θέμα για 
το αν γίνονται τακτικά μετρήσεις για το μικροβιολογικό φορτίο των επεξεργασμένων κλινικών και 
νοσοκομειακών αποβλήτων που απορρίπτονται στους σκυβαλότοπους.  

Για τους πιο πάνω λόγους παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων τα ακόλουθα: 

1. Τα αποτελέσματα όλων των μικροβιολογικών αναλύσεων που έγιναν στα επεξεργασμένα απόβλητα που 
απορρίπτονται από την αρμόδια εταιρεία στους σκυβαλότοπους τα τελευταία δύο χρόνια. 
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2. Το ύψος της εξώδικης ποινής που επιβλήθηκε στην εταιρεία που απέρριψε πρόσφατα ανεπεξέργαστα 
ιατρικά απόβλητα στο Βατί και όλες τις άλλες ποινές που έχουν επιβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.725, ημερομηνίας 1
ης

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

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι 
πολυκατοικίες στους αριθμούς 6, 8, 11 και 13 της οδού Αυγερινού, καθώς και της οδού Διάττοντος 3 στον 
προσφυγικό οικισμό Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα παρουσιάζουν προβλήματα στατικής επάρκειας, κατά 
πόσο έχουν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι για το εν λόγω θέμα και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματά τους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.726, ημερομηνίας 1
ης

 Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για το πού βρίσκεται η διαδικασία 
αναπροσαρμογής του κατά χάριν επιδόματος που δινόταν σε χαμηλοσυνταξιούχους ανθρώπους των 
γραμμάτων και του πολιτισμού, το οποίο έχει αποκοπεί από τον περασμένο Ιανουάριο με σκοπό την 
αναθεώρησή του.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.727, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι σε αρκετές κοινότητες στην Κύπρο χρησιμοποιείται ο αυτόματος χλωριωτής για 
την επεξεργασία του πόσιμου νερού.  Παρ’ όλ’ αυτά, έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες που 
διαπιστώνουν από την οσμή και τη γεύση του νερού ότι η ποσότητα χλωρίου υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.   

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται τακτικός 
έλεγχος του πόσιμου νερού στις περιοχές που χρησιμοποιείται ο αυτόματος χλωριωτής, για να διαπιστωθεί 
κατά πόσο η ποσότητα του χλωρίου που αναμιγνύεται με το νερό δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.728, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για: 

1. τον αριθμό των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που διαθέτει η κάθε υπηρεσία/υπουργείο της Δημοκρατίας 
για πυρόσβεση,   

2. τον αριθμό των οχημάτων και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η κάθε υπηρεσία (π.χ. επαρχιακές 
διοικήσεις, κοινότητες, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολιτική Άμυνα, Ταμείο Θήρας, Τμήμα Δασών) για 
σκοπούς πυρόσβεσης και 

3. την έκταση της καμένης γης (δασικής και μη) για το έτος 2012 και για τους πρώτους έξι μήνες του 2013.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.729, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες εισάγουν και πωλούν στην Κύπρο 
μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι 
συγκεκριμένες εταιρείες που εισάγουν και πωλούν μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων είναι αδειοδοτημένες, 
καθώς και κατά πόσο η αστυνομία, σε περιπτώσεις που σταματά αυτοκίνητα για άλλου είδους έλεγχο, 
προβαίνει και σε έλεγχο των ελαστικών, για να διαπιστωθεί αν τα αυτοκίνητα διαθέτουν ελαστικά διαβρωμένα ή 
φθαρμένα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.730, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το κράτος καταβάλλει επιδόματα σε άτομα τα οποία διαθέτουν οικίες στην 
κοινότητα Κορμακίτη για την επιδιόρθωση των κατοικιών τους, καθώς και ως κίνητρο, για να ζήσουν στον 
Κορμακίτη.  Όπως πληροφορήθηκα, τα επιδόματα αυτά δίνονται ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης των 
δικαιούχων, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς να ελέγχεται αν δαπανώνται σύμφωνα με τους όρους της 
χορηγίας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ύψος 
του κονδυλίου που παραχωρείται στους πιο πάνω δικαιούχους, ποια είναι τα κριτήρια τα οποία πρέπει να 
πληρούν τα άτομα αυτά, για να δικαιούνται το συγκεκριμένο επίδομα, αν υπάρχει έλεγχος, ούτως ώστε να 
διαπιστώνεται ότι τα άτομα αυτά που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα είναι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας 
Κορμακίτη, καθώς και αν ισχύει η πληροφόρηση ότι τα επιδόματα αυτά δίνονται ανεξαρτήτως της οικονομικής 
κατάστασης των δικαιούχων και των εισοδηματικών κριτηρίων.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.731, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα LIFE-Βιοποικιλότητα με τίτλο “Καινοτόμες 
Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές 
Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.  Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να εντοπιστούν χρήσεις 
δηλητηριασμένων δολωμάτων στις περιοχές του προγράμματος (Natura 2000, Ανδαλουσία Ισπανίας-Αντιχάσια 
Όρη, Μετέωρα και Κόζιακας Θεσσαλίας Ελλάδας).  Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έχει συγκροτηθεί μία 
ανιχνευτική ομάδα που αποτελείται από δύο οδηγούς και τέσσερις εκπαιδευμένους σκύλους, η οποία εντοπίζει 
δηλητηριώδη δολώματα. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες γνωρίζουν για αυτό το πρόγραμμα μεταξύ Ελλάδας-Ισπανίας και αν υπάρχει περίπτωση να 
συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα και η Κύπρος, δεδομένου του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει στο 
νησί μας με τα δηλητηριώδη δολώματα και τις φόλες.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.732, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί από επιστολή, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013, που έστειλε η Σχολική Εφορεία Αγίας 
Νάπας στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκο Κενεβέζο τις ανησυχίες των γονιών των παιδιών που 
φοιτούν στα δημοτικά σχολεία Αγίας Νάπας αναφορικά με τον τερματισμό της φοίτησης των μαθητών του 
δήμου Αγίας Νάπας στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου και τη μεταφορά τους είτε στο Γυμνάσιο Φρεννάρους είτε στο 
Γυμνάσιο Δερύνειας.  Σύμφωνα με την επιστολή, το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για 
λήψη απόφασης. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω 
πληροφορία για τερματισμό της φοίτησης των μαθητών του δήμου Αγίας Νάπας στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου.  
Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε περίπτωση που 
ισχύει η πιο πάνω πληροφορία, αν προτίθεται να αναθεωρήσει την απόφασή του, δεδομένων και των 
αντιδράσεων που υπάρχουν τόσο από τους γονείς των μαθητών όσο και από τη Σχολική Εφορεία Αγίας 
Νάπας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.733, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το τέλος εγγραφής μοτοσικλέτας μικρού κυβισμού από 50cc μέχρι 400cc, η 
αξίας της οποίας κυμαίνεται από €1.500 μέχρι €4.000 περίπου, ανέρχεται περίπου στα €380.  Αντίστοιχα, ένα 
αυτοκίνητο 1500cc, αξίας περίπου €15.000, έχει τέλος εγγραφής €150.  Οι μοτοσικλέτες αυτές πρέπει να 
τονιστεί ότι χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση εντός των αστικών περιοχών.  Υπάρχει εισήγηση όπως μειωθεί 
το τέλος εγγραφής τους στα €30-40 ή ακόμα και να εξαιρεθούν εντελώς.  Υπάρχει επίσης η εισήγηση όπως 
μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας στο 5%, όπως ισχύει δηλαδή και για τα είδη βασικής ανάγκης.  Πρέπει 
να σημειωθεί ότι τα έσοδα του κράτους δεν πρόκειται να μειωθούν σημαντικά, τόσο εξαιτίας της χαμηλής τιμής 
των μοτοσικλετών όσο και εξαιτίας του χαμηλού αριθμού των πωλήσεων, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα δύο 
χιλιάδες τεμάχια ετησίως. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να 
προχωρήσει στην υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.734, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι κτίρια στη Λεμεσό κτίστηκαν με ακατάλληλα τούβλα, που προέρχονταν από τις 
κατεχόμενες περιοχές.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, διενεργήθηκαν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του κράτους και, μετά την πάροδο πέντε μηνών και αφού προηγουμένως ο εργολάβος είχε χρησιμοποιήσει το 
συγκεκριμένο προϊόν σε τρεις οικοδομές, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν πληρούσε τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας.  Το Υπουργείο Εσωτερικών στη συνέχεια ζήτησε την αντικατάσταση των ακατάλληλων τούβλων 
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση των οικοδομών. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για 
τους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες καθυστέρησαν τόσο πολύ να ενημερώσουν τον εργολάβο για την 
ακαταλληλότητα των τούβλων που χρησιμοποιούσε, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να υποστεί τεράστια 
οικονομική ζημιά.  Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
κατά πόσο υπάρχουν και άλλοι εργολάβοι στις ελεύθερες περιοχές που προμηθεύτηκαν τα τούβλα αυτού του 
συγκεκριμένου τύπου και αν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για αντικατάστασή τους και για πιο 
αποτελεσματικούς ελέγχους της ποιότητας των τούβλων που προέρχονται από τα κατεχόμενα.  Έχει 
ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα περιστατικά αυτά;  Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε οι 
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καταναλωτές να είναι ενήμεροι για τα προβλήματα ποιότητας που υπάρχουν με τα τούβλα που προέρχονται 
από τα κατεχόμενα;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.410, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη   

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική.  

Απάντηση ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά 
Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.444, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

«Ο αριθμός ατυχημάτων που προκαλούνται από οδηγούς λεωφορείων λόγω προβλημάτων υγείας 

 Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.010.02.444 και ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 
2013 σχετικά με το πιο πάνω ερώτημα και σας ενημερώνω ότι η Αστυνομία προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους 
για την καταλληλότητα των οδηγών και ιδιαίτερα των οδηγών λεωφορείων που φέρουν σημαντική ευθύνη για 
την ασφάλεια των επιβατών τους. 

2. Στην περίπτωση που κατά το νενομισμένο έλεγχο διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε οδηγός αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα υγείας, η Αστυνομία προβαίνει άμεσα σε ενημέρωση του Εφόρου Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων, για αναστολή/ακύρωση των Αδειών Οδήγησής του, σύμφωνα με το άρθρο 40, του περί Άδειας 
Οδήγησης Νόμου [Ν. 94(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα]. Συγκεκριμένα, ενημερώνεται γραπτώς 
ο Διευθυντής Τμήματος Οδικών Μεταφορών, υπό την ιδιότητα του Αναπληρωτή Εφόρου Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων, ο οποίος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για ανάκληση της άδειας οδηγού. 

3. Σημειώνεται ότι, για το έτος 2012, καταχωρήθηκαν στο σύστημα Τροχαίων δυστυχημάτων της 
Αστυνομίας Κύπρου δεκατρείς (13) οδικές τροχαίες συγκρούσεις, από τις οποίες οι τέσσερεις (4) αφορούσαν 
μικρά λεωφορεία και οι άλλες εννέα (9) κανονικού τύπου λεωφορεία. Σε καμία από τις πιο πάνω 
αναφερόμενες συγκρούσεις δε διαπιστώθηκε ότι το δυστύχημα είχε προκληθεί λόγω προβλημάτων υγείας του 
οδηγού του λεωφορείου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 1
ης

 Ιουλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.539, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

2. Η πρόσληψη συνεργατών στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή του 
Ιδρύματος, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ. Η διαδικασία πρόσληψης καθορίζεται 
σε σχετικούς εσωτερικούς Κανονισμούς, τους οποίους έχει εκδώσει το ίδιο το Ίδρυμα.  Με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη διαδικασία που ακολουθείται από το 
ΡΙΚ για την πρόσληψη συνεργατών, οι οποίοι προσλαμβάνονται από το ΡΙΚ με συμβόλαιο συγκεκριμένης 
διάρκειας και δεν κατέχουν μόνιμες οργανικές θέσεις. 

3. Έχω ενημερωθεί από τον Γενικό Διευθυντή του ΡΙΚ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μελέτησε 
το περιεχόμενο της έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αρ. φακ. Α.Κ.Ι. 
111/2011, και θα υιοθετήσει τις συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή, με στόχο τον αποκλεισμό του 
ενδεχομένου ή έστω και της υπόνοιας διάκρισης μεταξύ υποψηφίων στη βάση του φύλου τους, σε μελλοντικές 
διαδικασίες προσλήψεων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.542, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αριθμό Ερ. 23.06.010.02.542 και ημερομηνία 9 Μαΐου, 2013 σε 
σχέση με την πιο πάνω ερώτηση με την οποία παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων σχετικά με την Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου (Πρώην Ελεύθερη Ζώνη 
Εμπορίου Λάρνακας) και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

Σκέλος (1) της ερώτησης: 

 Στην Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου (Πρώην Ελεύθερη Ζώνη Λάρνακας) με την 
συμπλήρωση των έργων υποδομής το 1980 δημιουργήθηκαν 94 βιομηχανικά οικόπεδα εκτάσεως 31,2 
εκταρίων περίπου.  Έχουν εκμισθωθεί τα 75 οικόπεδα σε 33 εταιρείες και έχουν προσφερθεί για εκμίσθωση τα 
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υπόλοιπα 19 σε 10 εταιρείες.  Σήμερα λειτουργούν στην περιοχή 15 επιχειρήσεις.  Υπάρχουν εργοστασιακά 
κτίρια που δεν λειτούργησαν ή ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους.  Επίσης αναμένεται από τις εταιρείες στις 
οποίες έχουν προσφερθεί βιομηχανικά οικόπεδα να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες 
Αρχές για υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.  Το Υπουργείο προβαίνει σε ενέργειες για ανάκτηση των 
κτιρίων και οικοπέδων που δεν χρησιμοποιούνται.  Ωστόσο αρκετά είναι υποθηκευμένα σε τραπεζικά ιδρύματα 
και απαιτούνται δικαστικές αποφάσεις με χρονοβόρες διαδικασίες. 

Σκέλος (2) και (3) της ερώτησης: 

 Η Πρώην Ελεύθερη Ζώνη Λάρνακας δεν αναπτύχθηκε στον επιθυμητό βαθμό, γεγονός που πιθανόν να 
οφείλεται στους πιο κάτω λόγους: 

(α) Η πλήρης απασχόληση που παρατηρείτο τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και τα συγκριτικά ψηλά 
ημερομίσθια του εργατικού μας δυναμικού. 

(β) Η μη ύπαρξη ουσιαστικών φορολογικών κινήτρων για τις ξένες επενδύσεις. 

(γ) Η ύπαρξη στις γειτονικές μας χώρες Ελευθέρων Ζωνών με συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως είναι τα 
γενναιόδωρα φορολογικά κίνητρα και το φθηνό εργατικό δυναμικό που είναι βασικοί παράγοντες για την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

 Γι’ αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Τμήματος Τελωνείων και τη σύμφωνη γνώμη 
των Υπουργείων Οικονομικών, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Κυπριακού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αποφάσισε στις 
9.6.2011 (Αρ. Απόφασης 72.143) την κατάργηση της Ελεύθερης Ζώνης Λάρνακας και τη μετατροπή της σε 
Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή. Σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ημερομηνίας 17.6.2011.  (Κ.Δ.Π. 230/2011). 

Σκέλος (4) της ερώτησης: 

 Αναμένεται ότι με το νέο καθεστώς της περιοχής και των έργων που προωθούνται για εκμετάλλευση του 
φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κύπρου, θα υπάρξει ενδιαφέρον για εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανιών 
και άλλων επιχειρήσεων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.601, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

«Θέμα:  Διακίνηση νωπών ψαριών θαλάσσιας αλιείας μέσω της Πράσινης Γραμμής 

 Αναφέρομαι στην επιστολή σας, με στοιχεία αναφοράς Ερ. 23.06.010.02.601 και ημερομηνία 7 Ιουνίου 
2013, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη και σας πληροφορώ τα 
ακόλουθα: 

 Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4
ης

 Μαΐου 2007 (αρ. 2007/330/ΕΚ), για την άρση των 
απαγορεύσεων σχετικά με τη διακίνηση ζωικών προϊόντων στην Κύπρο, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 
866/2004 του Συμβουλίου και τον καθορισμό των όρων που διέπουν τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων, η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12/5/2007, οι απαγορεύσεις 
δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 866/2004 όσον αφορά τη διακίνηση νωπών 
ψαριών και μελιού δε θα εφαρμόζοντο πλέον. 

 Για την έναρξη όμως της διακίνησης των εν λόγω ειδών (ψαριού και μελιού) τέθηκαν κάποιες 
προϋποθέσεις, όπως έλεγχοι από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, αναλύσεις κ.ά. 

 Στις 18/6/2008, αφού εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος I της Απόφασης της 
Επιτροπής (ΕΚ) αρ. 2007/330/ΕΚ, μπορούσε πλέον να διακινηθούν νωπά ψάρια από τα κατεχόμενα και μόνο 
από το εγκεκριμένο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου. 

 Η πρώτη διακίνηση νωπών ψαριών μέσω της Πράσινης Γραμμής από το εγκεκριμένο Σημείο Διέλευσης 
Αγίου Δομετίου, έλαβε χώρα στις 20/6/2008.  Επισυνάπτεται κατάσταση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) με τις ποσότητες 
ψαριών που έχουν διακινηθεί μέχρι σήμερα. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις διακίνησης ψαριών, το Τμήμα Τελωνείων καλούσε και καλεί τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες για σχετικό έλεγχο στα θέματα της αρμοδιότητάς τους. 

 Η διακίνηση ψαριών από το εγκεκριμένο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου, επιτρέπετο και επιτρέπεται 
μόνο επί εμπορικής βάσεως, δηλαδή στη βάση του σχετικού Κανονισμού και με την προσκόμιση του αναγκαίου 
συνοδευτικού εγγράφου το οποίο εκδίδεται από το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο και δεν 
επιτρέπεται η μεταφορά οποιασδήποτε ποσότητας ψαριού για προσωπική χρήση.   
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 Υπήρξαν περιπτώσεις ψαριών τα οποία κατασχέθηκαν στα εγκεκριμένα Σημεία Διέλευσης, είτε διότι δεν 
υπήρχε το αναγκαίο συνοδευτικό έγγραφο, είτε γιατί ήταν μικροποσότητες για προσωπική χρήση, ή γιατί οι 
αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας έκριναν ότι ήταν ακατάλληλα.  Σχετική κατάσταση 
επισυνάπτεται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II). 

 Η διακίνηση οποιασδήποτε ποσότητας ψαριών πέραν της πιο πάνω νομοθετικής ρύθμισης, δεν 
επιτρέπεται και υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιων παράνομων διακινήσεων από μη εγκεκριμένα Σημεία Διέλευσης, 
οι οποίες έχουν διερευνηθεί σε συνεργασία με την Αστυνομία, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τις Υγειονομικές 
Υπηρεσίες και το Τμήμα Αλιείας. 

 Τα άλλα ερωτήματα τα οποία εγείρονται στην ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, δεν 
μπορούν να απαντηθούν από το Τμήμα Τελωνείων αλλά από άλλα αρμόδια τμήματα (Τμήμα Αλιείας, 
Υγειονομικές Υπηρεσίες, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες). 

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 28 Iουνίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.606, ημερομηνίας 21

ης
 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

«Έλεγχοι τόσο στην Πράσινη Γραμμή για μεταφορά αλκοόλ από τα κατεχόμενα όσο και σε χώρους 
κατανάλωσης αλκοόλ για τη χρήση του εν λόγω παράνομου προϊόντος 

 Αναφέρομαι στην επιστολή σας, με στοιχεία αναφοράς Ερ. 23.06.010.02.606 και ημερομηνία 4 Ιουνίου 
2013, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και σας πληροφορώ 
τα ακόλουθα: 

 Το Τμήμα Τελωνείων δεν έχει την ευθύνη ελέγχου της Πράσινης Γραμμής. Οι Λειτουργοί του Τμήματος 
Τελωνείων ασκούν εσωτερικούς επιλεκτικούς ελέγχους στα εγκεκριμένα Σημεία Διέλευσης, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς της Πράσινης Γραμμής. 

 Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στα εγκεκριμένα Σημεία Διέλευσης, αφορούν ελέγχους για την 
τήρηση των Κανονισμών της Πράσινης Γραμμής, της Τελωνειακής Νομοθεσίας και της Εθνικής Νομοθεσίας.  
Εάν εντοπισθούν οποιαδήποτε είδη τα οποία διακινούνται παράνομα, τότε το Τμήμα Τελωνείων, αν πρόκειται 
για θέματα της αρμοδιότητάς του, επιλαμβάνεται άμεσα με την κατάσχεσή τους και πλήρη διερεύνηση της 
υπόθεσης ή αν αφορά αρμοδιότητα άλλων Τμημάτων, τα ενημερώνει ανάλογα για τις δικές τους ενέργειες. 

 Σημειώνεται ότι στον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής 866/2004 Άρθρο 6, διαλαμβάνονται τα 
ακόλουθα: 

1. “........... τα εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των προσώπων που διασχίζουν 
τη γραμμή απαλλάσσονται του φόρου κύκλου εργασιών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει τα €260 
ευρώ ανά άτομο”. 

2. “Τα ποσοτικά όρια για απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
καθορίζονται σε 40 τσιγάρα και σε 1 λίτρο οινοπνευματωδών ποτών για προσωπική κατανάλωση”. 

3. “Σε πρόσωπα κάτω των 17 ετών που διέρχονται από τη γραμμή δεν χορηγείται απαλλαγή για τα 
εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2”. 

 Με βάση τα πιο πάνω, το Τμήμα Τελωνείων ασκεί ελέγχους και για τη μεταφορά αλκοόλ ή αλκοολούχων 
ποτών πέραν του πιο πάνω επιτρεπόμενου ορίου και τέτοιοι έλεγχοι γίνονται επί 24ώρου βάσεως. 

 Τέλος, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους σε χώρους κατανάλωσης αλκοόλ ή αλκοολούχων ποτών, το Τμήμα 
Τελωνείων ασκεί τέτοιους ελέγχους συνήθως κατόπιν πληροφοριών/καταγγελιών ή σε συνεργασία με την 
Αστυνομία. 

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες.» 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.010.02.647, ημερομηνίας 31

ης
 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. 

Φειδία Σαρίκα 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.647 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Πάφου κ. 
Φειδία Σαρίκα, η οποία αποστάληκε με την επιστολή σας με ημερομηνία 14.6.2013 και σας πληροφορώ για τα 
ακόλουθα: 
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(α) Η ένσταση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ελεδιώ κατά των τροποποιημένων Σχεδίων των Πολεοδομικών 
Ζωνών της Κοινότητας Ελεδιώ, έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό ΕΛΕΔΙΩ 3/3012 και το Υπουργείο 
Εσωτερικών έχει πληροφορήσει γραπτώς το Κοινοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της ένστασης και τον 
αύξοντα αριθμό της. 

(β) Οι ενστάσεις αποστάληκαν στην Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως που, σύμφωνα 
με την καθορισθείσα από τον Υπουργό Εσωτερικών διαδικασία, μεριμνά για τη συμπλήρωση εντύπου 
μελέτης της ένστασης, όπου καταγράφονται όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα της ένστασης που 
είναι αναγκαία για τη μελέτη της. 

(γ) Οι ενστάσεις θα εξετασθούν από την Επιτροπή Μελέτης Ενστάσεων, στην οποία συμμετέχει ο οικείος 
Έπαρχος ή εκπρόσωπος του, εκπρόσωπος της Αν. Διευθύντριας Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 
και εκπρόσωπος της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων.  Ο Έπαρχος συντονίζει την Επιτροπή Μελέτης 
Ενστάσεων (ΕΜΕ) και συγκαλεί τις συνεδρίες της.  Στα πλαίσια της καθορισμένης διαδικασίας, η 
Επιτροπή θα προσκαλέσει τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ελεδιώ προς συζήτηση των 
εγειρόμενων θεμάτων, με έμφαση στις πολεοδομικές παραμέτρους και δεδομένα της περιοχής και στα 
τεκμήρια που υποβλήθηκαν προς υποστήριξη της αναγκαιότητας τροποποίησης των δημοσιευμένων 
ρυθμίσεων. 

(δ) Η Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις στον Υπουργό Εσωτερικών, αναφορικά με τις 
τροποποιήσεις των Ορίων Ανάπτυξης/Πολεοδομικών Ζωνών που κρίνονται αναγκαίες και 
δικαιολογημένες.  Ο Υπουργός Εσωτερικών θα διαμορφώσει άποψη σε σχέση με τις εξεταζόμενες 
ενστάσεις και θα τις υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μαζί με τις δικές του συστάσεις και 
παρατηρήσεις, προς συζήτηση και έγκριση.  Μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 
Υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει σε όλους τους ενιστάμενους επιστολή με την οποία θα 
πληροφορεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μελέτης των ενστάσεων και τη δημοσίευση των 
Εγκριμένων Πολεοδομικών Ζωνών της κοινότητας Ελεδιώ.» 

Απάντηση ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.650, ημερομηνίας 31

ης
 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.650 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λεμεσού κ. 
Αδάμο Αδάμου και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας με ημερομηνία 14 Ιουνίου 
2013 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι το θέμα καθαρισμού των οικοπέδων αφορά αποκλειστικά τις 
Τοπικές Αρχές. 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε ενημέρωση των Τοπικών Αρχών σχετικά με τη μέθοδο 
καθαρισμού με τη χρήση χορτοκοπτικής μηχανής και εισηγείται την υιοθέτηση αυτής της μεθόδου.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα μπούμε σήμερα στο Κεφάλαιο Τέταρτο. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη 
συνεδρία του σώματος ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013, στις 11.00 π.μ., με την ακόλουθη 
ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:   Νομοθετική εργασία  

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

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

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

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

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

 6.  Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2012. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.053.077-2012). 

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

 8.  Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.059-2013). 

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

 10.  Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος 
του 2012. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.053.080-2012). 

 11.  Ο περί της Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.039-2013). 

 

 

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

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

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

 15.  Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.135-2013). 

 16.  Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.136-2013). 

 17.  Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (Κυρωτικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.137-2013). 

 18.  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.022-2013). 

 19.  Ο περί Ωφελημάτων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων) (Καταργητικός) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.009-2013). 
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 20.  Ο περί Ωφελημάτων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.048-2013). 

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

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

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

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

 25.  Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.103-2013). 

 

 

26.  Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.131-2013). 

 27.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.090-2013). 

 28.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.130-2013). 

 29.  Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.128-2013). 

 30.  Οι περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.037-2013). 

 31.  Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.019-2013). 

 32.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.068-2013). 

 33.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.069-2013). 

 34.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2012. 
(Αρ. Φακ. 23.01.053.172-2012). 

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

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

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

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

 39.  Ο περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.074-2013). 

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

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

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

 43.  Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.126-2013). 

 44.  Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων 
προς τους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.127-2013). 

 45.  Ο περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετησίων και 
των Ενοποιημένων Λογαριασμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2012. 
(Αρ. Φακ. 23.01.053.152-2012). 

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

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

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

 49.  Οι περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.030-2013). 

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

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

 52.  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). 

 53.  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). 

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

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

 56.  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). 

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

 58.  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). 

 59.  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). 

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

 61.  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). 

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

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

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

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

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

 67.  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). 

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

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

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

 71.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.038-2013). 

 72.  Οι περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.039-2013). 

 73.  Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέση Επιθεωρητή 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.040-2013). 

 74.  Οι περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.041-2013). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:   Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 «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). 

 [Στις 10 Ιουλίου 2013 κυκλοφόρησε συμπληρωματική ημερήσια διάταξη: 

 Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι στην ημερήσια διάταξη 
της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013, στις 11.00 π.μ., προστίθενται τα ακόλουθα θέματα:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:   Νομοθετική εργασία  

 1.  Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αναπομπή). 
(Αρ. Φακ. 23.02.048.044-2007). 

 2.  Ο περί της Έβδομης Τροποποίησης του Συντάγματος 
Νόμος του 2012. 
(Αρ. Φακ. 23.01.053.163-2012). 
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 3.  Ο περί της Δέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος 
Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.063-2013). 

 4.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.134-2013).] 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Καλό απόγευμα. 

(Ώρα λήξης:  4.50 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

Αδάμου Αδάμος Λαμάρης Γιάννος 

Αντωνίου Αντώνης  Λουκαΐδης Γιώργος 

Βότσης Άγγελος Μαππουρίδης Ρίκκος 

Γαβριήλ Γιαννάκης Μαυρίδης Μάριος 

Γεωργίου Γεώργιος Μαυρονικόλα Ρούλα 

Γεωργίου Γιώργος Μέσης Χρίστος 

Δαμιανού Άριστος Μισός Αριστοτέλης 

Δημητρίου Μισιαούλη Στέλλα Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Δίπλαρος Ευθύμιος Νεοφύτου Αβέρωφ 

Ευαγόρου Σταύρος Νικολαΐδης Νίκος 

Ζαχαρίου Ζαχαρίας Νουρής Νίκος 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας Παπαγεωργίου Πάμπος 

Καυκαλιάς Αντρέας  Παπαδόπουλος Νικόλας 

Κουκουμά Κούτρα Σκεύη Προδρόμου Πρόδρομος 

Κουλίας Ζαχαρίας Προκοπίου Γεώργιος 

Κυπριανού Ανδρέας Σαμψών Σωτήρης 

Κυπριανού Άντρος Σαρίκας Φειδίας 

Κυριακίδου Αθηνά Σταυριανός Πανίκκος 

Κυριακίδου Στέλλα Τζιοβάνης Χριστάκης 

Κυριακού Μαρία Φακοντής Αντρέας 

Κωνσταντίνου Κώστας Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κώστα Κώστας Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Χατζηρούσος Αντώνης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Έκθεση και συμπληρωματικές εκθέσεις για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Αισθητικών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και ψήφισή του σε νόμο. 

2. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος 
του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

3. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές που 
Εφαρμόζονται στις Εισαγωγές από Κράτος Μέλος Προσωπικών Ειδών που Ανήκουν σε Ιδιώτες) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και «Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης 
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(Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και έγκρισή τους. 

4. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», συζήτηση (Ζ. Κουλίας, Ά Δαμιανού, Σ. 
Σαμψών) και ψήφισή της σε νόμο. 

5. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα 
Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», συζήτηση (Α. Φακοντής, Ζ. Ζαχαρίου, Γ. 
Προκοπίου, Ζ. Κουλίας, Ν. Νικολαΐδης) και ψήφισή της σε νόμο (με αρ. 2). 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «O περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον 
Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

7. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», παρατηρήσεις της κ. Στέλλας Μισιαούλη Δημητρίου και ψήφισή της 
σε νόμο. 

8. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και «Ο 
περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και 
ψήφισή τους σε νόμους, της πρώτης με τον τίτλο «Ο περί Εγγραφής Γιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013». 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2013» και 
ψήφισή του σε νόμο. 

10. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Καθορισμού Πληρωτέων Δικαιωμάτων για τη χρήση του 
Κεκλιμένου Ανέλκυσης/Καθέλκυσης Σκαφών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ζυγίου Κανονισμοί του 2013» και 
έγκρισή τους. 

11. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» 
και για τους κανονισμούς «Οι περί Ζωνών Ασφαλείας Κανονισμοί του 2013», ψήφιση του νομοσχεδίου 
σε νόμο και έγκριση των κανονισμών. 

12. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

13. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Ανάγκη δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών σε χωράφια για αποφυγή αγροτικών πυρκαγιών - Το θέμα της 
μη λήψης μέτρων για την πρόληψη της επιδημίας ψευδοπανώλης στο Μάμμαρη - Η χρήση ιδιωτικού 
τζετ Ρώσου πολιτικού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Ανάγκη λήψης μέτρων για αποφυγή 
πρόκλησης οχληρίας από την αγκυροβόληση πλοίων δεξαμενής υγραερίου στον κόλπο Λεμεσού - 
Ανάγκη αξιολόγησης και ενίσχυσης των πτητικών μέσων πυρόσβεσης - Η παραπληροφόρηση των 
καταναλωτών για τη θρεπτική αξία των παγωμένων γλυκισμάτων - Το πόρισμα για το θανατηφόρο 
ατύχημα από την πτώση γερανού στη Λάρνακα - Προληπτικά μέτρα και σχέδια διαχείρισης επικίνδυνων 
συμβάντων σχετικά με εμπορικές αναπτύξεις πλησίον εγκαταστάσεων υγραερίου στη Λάρνακα - Το 
πρόγραμμα δημιουργίας καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας - Το κόστος και οι λόγοι μεταφοράς των 
γραφείων της Πολιτικής Άμυνας στη Λευκωσία - Παράνομη λειτουργία σκοπευτηρίου στην Αγία 
Βαρβάρα Πάφου και αίτημα για μετάστεγασή του - Το κόστος ενοικίασης και λειτουργίας και η 
διαθεσιμότητα των δύο ρωσικών πυροσβεστικών ελικοπτέρων - Πληροφορίες για παρανομίες της 
αρμόδιας για την απόρριψη κλινικών και νοσοκομειακών αποβλήτων σε σκυβαλότοπους εταιρείας - 
Προβλήματα στατικής επάρκειας σε προσφυγικές πολυκατοικίες στη Λάρνακα - Η διαδικασία 
αναπροσαρμογής του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων ανθρώπων των γραμμάτων και του πολιτισμού 
- Καταγγελίες πολιτών για υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου χλωρίου στο πόσιμο νερό - Ο εξοπλισμός, το 
ανθρώπινο δυναμικό της Δημοκρατίας για σκοπούς πυρόσβεσης και η έκταση της καμένης γης για τα 
έτη 2012-2013 - Εισαγωγή και πώληση μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων και έλεγχοι οχημάτων - 
Η καταβολή επιδόματος σε ιδιοκτήτες οικιών στον Κορμακίτη - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για αντιμετώπιση 
της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και Κύπρος - Καταγγελίες αναφορικά με τον τερματισμό της 
φοίτησης των μαθητών του δήμου Αγίας Νάπας στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου - Αίτημα για μείωση του 
τέλους εγγραφής των μοτοσικλετών μικρού κυβισμού - Τα προβλήματα από το μη έγκαιρο έλεγχο για 
την καταλληλότητα τούβλων από τα κατεχόμενα. 

14. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών:  

 Χρηματικές εισφορές από την Κυπριακή Δημοκρατία και άλλους ιδιώτες στη Διερευνητική Επιτροπή για 
τους Αγνοούμενους (εμπιστευτική απάντηση) - Επαγγελματίες οδηγοί λεωφορείων με σοβαρά 
προβλήματα υγείας - Καταγγελία για διάκριση λόγω φύλου στις προσλήψεις εικονοληπτών στο 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Ο σκοπός και η λειτουργία της ελεύθερης ζώνης εμπορίου - Νωπά 
ψάρια θαλάσσιας αλιείας και εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής - Ανάγκη ελέγχου της μεταφοράς 
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αλκοόλ από τα κατεχόμενα - Ένσταση της κοινότητας Ελεδιό για τη Δήλωση Πολιτικής - Ανάγκη 
υιοθέτησης σύγχρονων μεθόδων καθαρισμού οικοπέδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 


