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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄ 

Συνεδρίαση 19ης Σεπτεμβρίου 2013 

Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. 

Αρ. 4 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Σ. ΦΥΤΤΗΣ)  

 Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. 

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα ήθελα προ ημερησίας διατάξεως να αναφερθώ σε ένα θλιβερό γεγονός, στο θάνατο του πρώην 
μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων Κίμωνα Παναγίδη.  

 Ο Κίμων Παναγίδης γεννήθηκε στη Σιλίκου της Λεμεσού το 1931.  Διετέλεσε βουλευτής εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού του Δημοκρατικού Κόμματος από το 1976 έως το 1996 και από το 1981 έως το 1991 
υπήρξε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και αναπληρωτής 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ.  Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας υπηρέτησε 
επίσης το σώμα από τις θέσεις του γραμματέα και του κοσμήτορα. 

 Υπήρξε ένα από τα ιστορικά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος και μέλος της Κεντρικής και της 
Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, καθώς και στενός συνεργάτης του αείμνηστου ιδρυτή του ΔΗΚΟ Σπύρου 
Κυπριανού.   

 Αξιοσημείωτη είναι και η προσφορά του στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες του τόπου. Συμμετείχε 
ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ και κατά τη διάρκεια του αγώνα συνελήφθη και φυλακίστηκε.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ο Κίμων Παναγίδης διακρίθηκε για το ήθος, την εντιμότητα, τη μαχητικότητα, την ποιότητα του λόγου 
του και τη συνεπή διεκδίκηση των εθνικών και λαϊκών δικαίων.   

 Εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας προς την οικογένειά του και διερμηνεύοντας τα αισθήματα 
όλων, σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του.  

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία του η μνήμη. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Επιλογής σε σημερινή 
της συνεδρίαση, αφού υιοθέτησε την εισήγηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
ανακοινώνει την ακόλουθη αλλαγή στη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού:  Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου αντικαθίσταται από την κ. Μαρία Κυριακού. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζουμε με τη νομοθετική εργασία. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα έχει συγκλονισθεί από τη δολοφονία του νεαρού τραγουδιστή Παύλου Φύσσα.  
Όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας την έχουν 
καταδικάσει.  Εισηγούμαι να αποστείλετε εκ μέρους της Βουλής μία επιστολή καταδίκης και συμπαράστασης 
προς την οικογένειά του, για να εκφράσουμε και εμείς τη θέση μας, την άποψή μας σε τέτοια φαινόμενα.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Τορναρίτης, παρακαλώ. 

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε απόλυτα με την εισήγηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ.  
Και εμείς με τη σειρά μας καταδικάζουμε τέτοιου είδους πράξεις, οι οποίες, πέραν του γεγονότος ότι μολύνουν 
το πολιτικό κλίμα, υποδεικνύουν σε όλους μας ότι προφανώς οι δολοφόνοι δεν έχουν ιδεολογίες.  Ειδικά, όταν 
οι δολοφόνοι νομίζουν ότι εκπροσωπούν κομμάτια του λαού, πρέπει να καταδικάζονται διπλά, γιατί, πέραν του 
γεγονότος ότι δολοφονούν ανθρώπους, δολοφονούν ψυχές και συνειδήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Λοιπόν, η εισήγηση γίνεται αποδεκτή και θα σταλεί σχετική επιστολή, η οποία, κατά τη γνώμη μου, εκτός 
από το να σταλεί στην οικογένεια, θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί, για να δείχνει και στον κόσμο η Βουλή την 
ευαισθησία της και τον αποτροπιασμό της σε αυτά τα απαράδεκτα γεγονότα.   

 Λοιπόν, αρχίζουμε με τη νομοθετική εργασία. 

 Θα παρακαλούσα, αν δεν υπάρχει ένσταση, οι ομόφωνες εκθέσεις να θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Τα υπʼ αριθμόν 1 και 2 θέματα στην ημερήσια διάταξη, που τιτλοφορούνται «Ο περί Προώθησης και 
Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013» και «Ο περί Προδιαγραφών 
Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», έχουν κοινή έκθεση.  Η έκθεση θεωρείται 
αναγνωσθείσα.   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια «Ο περί 
Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013» και 

«Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

 Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης 

 Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γιώργος Βαρνάβα 

 Ανδρέας Μιχαηλίδης Μη μέλη της επιτροπής: 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Περδίκης 

 Κώστας Κώστα   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Σεπτεμβρίου 2013. 

 Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής για την εξέταση του πρώτου νομοσχεδίου κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του 
Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου (ΡΑΕΚ), η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, 
εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
(ΕΤΕΚ), της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Συνδέσμου 
Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου, του Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), του Ενεργειακού 
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και του 
Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου.  Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), 
παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Στα πλαίσια της εξέτασης του δεύτερου νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής 
διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του 
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Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο διευθυντής του Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, εκπρόσωποι της ΑΗΚ, του Συνδέσμου Παραγωγών Βιοκαυσίμων Κύπρου 
(ΟΕΒ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας, του Συνδέσμου Αιολικής 
Ενέργειας Κύπρου, των εταιρειών πετρελαιοειδών και της Εταιρείας Παραγωγής Εγχώριου Βιοκαυσίμου. 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το πρώτο νομοσχέδιο, σκοπός του είναι η 
εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΑΠΕ).  Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές μέσω: 

1. της θέσπισης υποχρεωτικών εθνικών στόχων για το συνολικό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Δημοκρατίας και το μερίδιο ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, 

2. του καθορισμού κανόνων για τη στατιστική μεταβίβαση μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών 
μελών, για κοινά έργα μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών ή/και με τρίτες χώρες, τις 
εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές διαδικασίες, την πληροφόρηση και την κατάρτιση εγκαταστατών 
μικρής κλίμακας συστημάτων ανανεώσιμων πηγών και την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 
για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

3. της θέσπισης υποχρέωσης για την τήρηση κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, 
προκειμένου αυτά να μπορεί να ενταχθούν στα καθεστώτα στήριξης και να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
υπολογισμό της ενέργειας από ΑΠΕ. 

 Σύμφωνα με την ίδια αιτιολογική έκθεση, η υιοθέτηση του πρώτου νομοσχεδίου αναμένεται να επιφέρει 
πολλαπλά οφέλη όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών υποχρεωτικών στόχων για τις ΑΠΕ, τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου, 
αλλά και όσον αφορά την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της 
παροχής πηγών εισοδήματος και της δημιουργίας θέσεων εργασίας από τις επενδύσεις που θα γίνουν σε έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συναφείς υποστηρικτικές υποδομές. 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το δεύτερο νομοσχέδιο, σκοπός του είναι η 
εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/30/ΕΚ και η μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ αναφορικά με τις 
διατάξεις που ρυθμίζουν τα κριτήρια αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών. 

 Το νομοσχέδιο αυτό έχει ως στόχο τον περιορισμό των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, που είναι 
επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία, μέσω του καθορισμού των κριτηρίων αειφορίας των βιοκαυσίμων 
και του εθνικού συστήματος πιστοποίησής τους, καθώς και μέσω του καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών για 
ορισμένα καύσιμα. 

 Η επιβολή στους προμηθευτές καυσίμων των μεταφορών (βενζίνης και ντίζελ) υποχρεωτικού ποσοστού 
χρήσης βιοκαυσίμων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, στον κύκλο ζωής των καυσίμων των μεταφορών κατά 6%, καθώς και οι υποχρεωτικοί στόχοι 
που καθορίζει η Οδηγία 2009/28/ΕΚ θα βοηθήσουν στη μείωση της εξάρτησης της Κύπρου από τις εισαγωγές 
καυσίμων στον τομέα των μεταφορών, όπου παρουσιάζεται εντονότερα το πρόβλημα της ασφάλειας του 
ενεργειακού ανεφοδιασμού. 

 Σημειώνεται ότι με τα πιο πάνω νομοσχέδια επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις 
πρόνοιες της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23

ης
 Απριλίου 2009 

σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη 
συνεπακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, ενώ με το δεύτερο, το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», επιτυγχάνεται η 
εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας και με την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23

ης
 Απριλίου 2009, με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις 

προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για 
την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η Οδηγία 
1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η Οδηγία 93/12/ΕΟΚ. 

 Σύμφωνα με την επιστολή κατάθεσης των δύο νομοσχεδίων στη Βουλή, το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εισηγείται όπως τα δύο νομοσχέδια κηρυχθούν επείγοντα λόγω του ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρισε προσφυγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξαιτίας της παράλειψης της Δημοκρατίας να θεσπίσει και να κοινοποιήσει 
στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές ή/και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση των 
ΑΠΕ.  Με την προσφυγή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτεί από το ΔΕΕ να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή 
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ύψους €11.404,80 στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΔΕΕ μέχρι την 
ημερομηνία πλήρους μεταφοράς των διατάξεων της Οδηγίας και κοινοποίησής της στην Επιτροπή. 

 Σύμφωνα με την επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, το υπόμνημα αντίκρουσης της Δημοκρατίας θα 
πρέπει να καταχωριστεί μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2013.  Η μοναδική οδός υπεράσπισης της Δημοκρατίας και 
αποφυγής επιβολής της χρηματικής ποινής που αιτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ψήφιση των 
νομοσχεδίων σε νόμους πριν από την ημερομηνία αυτή. 

 Στα πλαίσια της εξέτασης των δύο νομοσχεδίων τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οι πιο κάτω απόψεις 
για το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο: 

1. Η ΑΗΚ, τόσο προφορικά όσο και σε γραπτό υπόμνημα που κατάθεσε στην επιτροπή, παρά το γεγονός 
ότι συνηγορεί υπέρ της ανάγκης για επείγουσα προώθηση και ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, 
διατηρεί επιφυλάξεις για το γεγονός ότι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου δεν τέθηκε εκ νέου σε 
δημόσια διαβούλευση, όπως ήταν η δέσμευση του αρμόδιου υπουργείου, και για το ότι από τις συνολικά 
δεκαεννέα (19) εισηγήσεις της για αλλαγές στο κείμενό του έγιναν τελικά αποδεκτές μόνο επτά (7), οι 
οποίες δεν είναι ουσιαστικής φύσης. 

2. Η ΡΑΕΚ εισηγήθηκε με επιστολή της την τροποποίηση του Κανονισμού 44(1), με τη διαγραφή της 
παραγράφου (1), αφού η τυχόν παραμονή της αφαιρεί την εξουσία από τη ΡΑΕΚ, με βάση το νόμο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, να εκδίδει κανονισμούς για την επιβολή διοικητικών προστίμων, 
εξουσία η οποία, σύμφωνα με την παράγραφο (1), δίδεται και στο Υπουργικό Συμβούλιο, γεγονός που 
δυνατό να δημιουργήσει σύγχυση αρμοδιότητας.  Η εισήγηση της ΡΑΕΚ στάλθηκε στην Υπηρεσία 
Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και στο Γραφείο του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και έγινε εισήγηση τόσο για διαγραφή της πιο πάνω παραγράφου 
(1) του άρθρου 44 όσο και για την προσθήκη νέου εδαφίου (12) στο άρθρο 41 του νομοσχεδίου, ώστε να 
καθορίζεται ότι το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των διοικητικών προστίμων που επιβάλει η ΡΑΕΚ 
προβλέπεται σε κανονισμούς που εκδίδει η ΡΑΕΚ και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

3. Ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου, τόσο προφορικά όσο και σε γραπτή επιστολή του προς την 
επιτροπή, εισηγείται την τροποποίηση του εδαφίου (4) του άρθρου 35 του νομοσχεδίου, ώστε να 
τροποποιηθεί το δικαίωμα αποκοπής της ενεργού ισχύος (curtailment) που αναγνωρίζεται στο 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, και την προσθήκη πρόνοιας για την παροχή αποζημίωσης 
σε μια τέτοια περίπτωση αδικαιολόγητης διακοπής.  Η επιστολή στάλθηκε στο αρμόδιο υπουργείο και 
στο  Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα για απόψεις. 

4. Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ και του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου εισηγήθηκαν την 
τροποποίηση του νομοσχεδίου, ώστε να υπάρχουν απλουστευμένες διαδικασίες για την έκδοση των 
σχετικών αδειών και καθορισμένα χρονοδιαγράμματα για το σκοπό αυτό.  Προτείνεται ο ένας μήνας για 
τα μικρά έργα και δύο με τρεις μήνες για τα μεγάλα έργα.  Ο πιο πάνω σύνδεσμος, με γραπτό υπόμνημα 
προς την επιτροπή, εισηγείται περαιτέρω, ανάμεσα σ’ άλλα, την προσθήκη στο άρθρο 9 του 
νομοσχεδίου σχετικής πρόνοιας, ώστε καθορισμένο ποσοστό από τα χρήματα του ταμείου για τις ΑΠΕ 
(ίσως 30%) να χρησιμοποιείται για την επιδότηση των σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας, τα χρήματα 
του ταμείου να επενδύονται μόνο για σκοπούς ΑΠΕ και τα χρήματα από τα διοικητικά πρόστιμα εναντίον 
όσων παρανομούν να κατατίθενται σ’ αυτό.  Παράλληλα, στο ίδιο υπόμνημα γίνεται εισήγηση το ΕΤΕΚ 
να εκπροσωπείται από ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε θέματα ενέργειας στην Επιτροπή που προνοείται στο 
νομοσχέδιο και ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου να έχει τη δυνατότητα να μειώνει την 
ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, για σκοπούς διασφάλισης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του 
συστήματος. 

5. Τοποθετούμενος στις πιο πάνω εισηγήσεις και ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα για την 
έκδοση αδειών ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Διοικήσεως δήλωσε ότι το τμήμα 
δεσμεύεται μέσα από σχετικούς κανονισμούς να εκδίδει τις πολεοδομικές άδειες εντός τριών μηνών.  
Ταυτόχρονα όμως επισήμανε ότι πολλές φορές σημειώνονται καθυστερήσεις, λόγω της καθυστέρησης 
στη λήψη των απόψεων των άλλων αρμόδιων φορέων, καθώς και στην υποβολή εγγράφων από τους 
αιτητές. 

6. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσε ότι αποτελεί λάθος η 
προσθήκη χρονοδιαγραμμάτων για την έκδοση αδειών για αναπτύξεις ΑΠΕ, εφόσον δεν το απαιτεί ούτε 
η ίδια η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, και ενημερωτικά πρόσθεσε ότι οι δήμοι ήδη λαμβάνουν μέτρα για 
επίσπευση της έκδοσης των αδειών για τέτοιες αναπτύξεις και ιδιαίτερα για τις εγκαταστάσεις 
φωτοβολταϊκών μέχρι 20 kw, οπότε, υπό προϋποθέσεις, δεν απαιτείται ούτε πολεοδομική άδεια ούτε 
άδεια οικοδομής αλλά βεβαίωση του αρμόδιου μελετητή για την ασφάλεια του συστήματος.  Παράλληλα, 
τόνισε ότι για αναπτύξεις φωτοβολταϊκών δυναμικότητας μεταξύ 20 και 100 kw, υπό προϋποθέσεις, 
απαιτείται μόνο άδεια οικοδομής.  Πάντα οι δήμοι λαμβάνουν υπόψη τυχόν χρονοδιαγράμματα στα 
πλαίσια εξέτασης αιτήσεων για αναπτύξεις ΑΠΕ.   
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 Παράλληλα, σε υπόμνημά της η Ένωση Δήμων Κύπρου εισηγείται την επιδότηση μέσω του ειδικού 
ταμείου των δαπανών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων συναφών οργανισμών, καθώς και 
την κατοχύρωση του δικαιώματος των τοπικών αρχών να λαμβάνουν μέρος σε έργα και με άλλους 
πόρους που εξασφαλίζουν μέσω επιδοτήσεως ή χρηματοδότησης από το ταμείο.  

7. Οι εκπρόσωποι της ΟΠΟΚ εισηγήθηκαν να γίνονται συνεισφορές στο ταμείο από καύσιμα και από το 
φυσικό αέριο. 

8. Οι εκπρόσωποι του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών εισηγούνται την καθιέρωση του one-stop 
shop, την άμεση ρύθμιση των μικροεγκαταστάσεων και τη θεσμοθέτηση τέλους για τα ενεργειακά 
προϊόντα μέσω της έκδοσης σχετικών κανονισμών. 

 Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των πιο πάνω νομοσχεδίων, η επιτροπή διαβίβασε τις εισηγήσεις 
που κατατέθηκαν ενώπιόν της στο αρμόδιο υπουργείο και στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας. 

 Με βάση τα πιο πάνω, το αρμόδιο υπουργείο κατάθεσε στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο του 
νομοσχεδίου με την προσθήκη σ’ αυτό μεταβατικής διάταξης, καθώς και πρόνοιας για ενημέρωση της Βουλής 
σε περίπτωση αναθεώρησης του εθνικού σχεδίου δράσης, τη διασαφήνιση της πρόνοιας όσον αφορά την 
επιβολή διοικητικών προστίμων από τη ΡΑΕΚ και την προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία από τα 
έσοδα του προηγούμενου έτους του ταμείου ποσοστό ύψους τουλάχιστον 15% θα διατίθεται για κάλυψη 
σχεδίων χορηγιών για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ από οικιακούς καταναλωτές. 

 Σημειώνεται ότι παράλληλα με την εξέταση των υπό αναφορά νομοσχεδίων, στα πλαίσια της δεύτερης 
συνεδρίας της επιτροπής, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2013, η επιτροπή εξέτασε πρόταση νόμου με τίτλο «Ο 
περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», που κατέθεσαν οι βουλευτές κ. Λευτέρης Χριστοφόρου, 
Ανδρέας Μιχαηλίδης, Μάριος Μαυρίδης, Κυριάκος Χατζηγιάννης και Ζαχαρίας Ζαχαρίου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Κώστας Κώστα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Άγγελος Βότσης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος και Γιώργος Βαρνάβα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, ενώ 
συνέχισε την εξέταση αυτεπάγγελτου θέματος με τίτλο «Η αναγκαιότητα εφαρμογής του μέτρου “net metering” 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», που ενέγραψαν οι βουλευτές κ. Λευτέρης Χριστοφόρου, 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου και Ανδρέας Μιχαηλίδης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού. 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί 
Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, έτσι ώστε με την 
τοποθέτηση κατάλληλων μετρητών να επιτυγχάνεται η μέτρηση της ενέργειας που κατανάλωσε κτίριο και της 
ενέργειας που παρήχθη από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγκατεστημένα σε αυτό, η οποία να 
αφαιρείται από την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου.  Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης των 
κυπριακών νοικοκυριών ή επιχειρήσεων απευθείας με το δίκτυο της ΑΗΚ.  Με τη μέθοδο αυτή (γνωστή ως “net 
metering”) θα καθίσταται κάποιος ταυτόχρονα και παραγωγός και καταναλωτής και θα μπορούν με την 
εφαρμογή της πρακτικής αυτής να εμπλέκονται όλοι στα θέματα ανάπτυξης της ενέργειας. 

 Στα πλαίσια της πιο πάνω συνεδρίας κλήθηκαν και παρέστησαν ο αναπληρωτής διευθυντής της 
Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του 
Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΡΑΕΚ, ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου, εκπρόσωποι της ΑΗΚ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, 
του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου και του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων 
Πολιτών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν 
της και ιδιαίτερα την ανάγκη για άμεση ψήφιση των δύο νομοσχεδίων, ώστε η Κύπρος να αποφύγει την 
επιβολή προστίμων, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, του 
πρώτου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω και του δεύτερου όπως αυτό έχει νομοτεχνικά 
διαμορφωθεί.  Παράλληλα, η επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει την εξέταση της πιο πάνω πρότασης νόμου 
και του πιο πάνω αναφερόμενου αυτεπάγγελτου θέματος. 

 Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή δηλώνει περαιτέρω ότι θα παρακολουθεί από κοντά την πορεία 
υλοποίησης των σκοπών των νομοσχεδίων αυτών, όταν καταστούν νόμοι, καθώς και του όλου θέματος και θα 
επανέλθει, όταν το κρίνει αναγκαίο, για να επανεξετάσει τυχόν εισηγήσεις για βελτίωση του σχετικού 
νομοθετικού πλαισίου. 
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 Παράλληλα, η επιτροπή καλεί το αρμόδιο υπουργείο να συντονίσει τις σχετικές διαδικασίες, ώστε οι 
άδειες για αναπτύξεις ΑΠΕ να εκδίδονται το συντομότερο δυνατό και μέσα από απλοποιημένες διαδικασίες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής;   

 Δε φαίνεται να υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του πρώτου νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός.  Άρθρο 3. 

 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 4. 

 Δεσμευτικοί εθνικοί συνολικοί στόχοι.  Άρθρο 5. 

 Μέτρα για την επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών συνολικών στόχων.  Άρθρο 6. 

 Μεθοδολογία υπολογισμού του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  Άρθρο 7. 

 Καθεστώτα στήριξης.  Άρθρο 8. 

 Ταμείο.  Άρθρο 9. 

 Πόροι και προϋπολογισμός Ταμείου.  Άρθρο 10. 

 Διάλυση του Ταμείου.  Άρθρο 11. 

 Επιτροπή.  Άρθρο 12. 

 Επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης.  Άρθρο 13. 

 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια και έγγραφα προβλέψεων.  Άρθρο 14. 

 Στατιστικές μεταβιβάσεις ενέργειας μεταξύ κρατών μελών.  Άρθρο 15. 

 Κοινά έργα μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ.  Άρθρο 16. 

 Κοινά έργα μεταξύ της Δημοκρατίας και τρίτων χωρών.  Άρθρο 17. 

 Κοινά Καθεστώτα Στήριξης.  Άρθρο 18. 

 Διαδικασίες έγκρισης και χορήγησης άδειας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών και συνδεδεμένης 
δικτυακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων μεταφοράς και διανομής.  Άρθρο 19. 

 Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια.  Άρθρο 20. 

 Υποχρέωση παροχής πληροφοριών προς το κοινό.  Άρθρο 21. 

 Μητρώο εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας ή/και ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων ή/και γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών 
θερμότητας.  Άρθρο 22. 

 Τήρηση μητρώου εγκαταστατών.  Άρθρο 23. 

 Δημοσίευση πληροφοριών που περιέχονται στο μητρώο.  Άρθρο 24. 

 Αμοιβαία αναγνώριση προσόντων ή πιστοποίησης εγκαταστατών.  Άρθρο 25. 

 Εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
Άρθρο 26. 

 Έκδοση εγγυήσεων προέλευσης.  Άρθρο 27. 

 Ανάκληση ή τροποποίηση εγγύησης προέλευσης.  Άρθρο 28. 

 Μεταβίβαση εγγύησης προέλευσης.  Άρθρο 29. 

 Ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης.  Άρθρο 30. 

 Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης.  Άρθρο 31. 
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 Αμοιβαία αναγνώριση εγγυήσεων προέλευσης.  Άρθρο 32. 

 Εποπτεία διαδικασίας έκδοσης, τροποποίησης, ανάκλησης, μεταβίβασης και ακύρωσης εγγυήσεων 
προέλευσης.  Άρθρο 33. 

 Έκδοση Ρυθμιστικών Αποφάσεων ή/και Αποφάσεων από τη ΡΑΕΚ.  Άρθρο 34. 

 Πρόσβαση στα δίκτυα και εκμετάλλευση των δικτύων.  Άρθρο 35. 

 Κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.  Άρθρο 36. 

 Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για βιορευστά.  Άρθρο 37. 

 Υποβολή εκθέσεων προόδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Άρθρο 38. 

 Εξουσίες επιθεώρησης και ελέγχου.  Άρθρο 39. 

 Παροχή Πληροφοριών στην αρμόδια αρχή.  Άρθρο 40. 

 Διοικητικά πρόστιμα.  Άρθρο 41. 

 Αδικήματα και ποινές.  Άρθρο 42. 

 Διατάγματα.  Άρθρο 43. 

 Κανονισμοί.  Άρθρο 44. 

 Κατάργηση και μεταβατική διάταξη.  Άρθρο 45. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 45; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 45 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το υπʼ αριθμόν 1 νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 2 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 5Α.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 10Β, 10Γ, 10Δ, 10Ε, 10Ζ, 10Η, 
10Θ, 10Ι, 10Κ, 10Λ.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου παραρτήματος.  Άρθρο 10. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 10; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 έως 10 εγκρίνονται. 
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 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το υπʼ αριθμόν 2 νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε τώρα στο υπʼ αριθμόν 3 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013».  Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα.   

(Η σχετική έκθεση) 

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

Παρόντες: 

 Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής   

 Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα  

 Πανίκκος Σταυριανός  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο 
σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Σεπτεμβρίου 2013.  Στα πλαίσια των 
συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και του Γραφείου του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, καθώς και ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Εγκαταστατών, Προμηθευτών και Συντηρητών Ανελκυστήρων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν ενώπιον της επιτροπής, ωστόσο διεμήνυσαν γραπτώς στην επιτροπή ότι 
συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.   

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εργοστασίων Νόμου, ώστε να 
καταργηθούν τα άρθρα 33 και 71 αυτού, τα οποία προβλέπουν ότι κάθε ανελκυστήρας πρέπει να επιθεωρείται 
τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας και ότι οι πρόνοιες της εν λόγω νομοθεσίας εφαρμόζονται σε όλα τα υποστατικά στα 
οποία λειτουργούν ανελκυστήρες, αντίστοιχα. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σήμερα υπάρχουν παγκύπρια 
18 000 περίπου εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, επομένως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία απαιτείται η 
διενέργεια τουλάχιστον 36 000 επιθεωρήσεων ανελκυστήρων ανά έτος.  Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν 
πρόσθετα στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το τμήμα τους λόγω 
υποστελέχωσής του αδυνατεί να εκπληρώσει την πιο πάνω υποχρέωση, με αποτέλεσμα να διενεργεί ετήσια 
μόνο 700 περίπου επιθεωρήσεις ανελκυστήρων.  Ως εκ τούτου, γίνεται ελλιπής επιθεώρηση, αφού δεν 
καθίσταται δυνατή η διαπίστωση της λειτουργικής καταλληλότητας μεγάλου αριθμού ανελκυστήρων, με 
αποτέλεσμα οι χρήστες τους να εκτίθενται σε κινδύνους. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για σκοπούς βελτίωσης της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος 
επιθεώρησης των ανελκυστήρων, συντήρησης και ποιοτικής αναβάθμισης του προσφερόμενου επιπέδου 
ασφάλειας, έχουν εκδοθεί από το Δεκέμβριο του 2012 οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, 
Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 533/2012), με βάση τις πρόνοιες των 
οποίων ο έλεγχος των ανελκυστήρων θα γίνεται πλέον από ιδιώτες ελεγκτές, οι οποίοι θα τυγχάνουν της 
έγκρισης του αρχιεπιθεωρητή, που είναι ο διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσαν ότι στους πιο πάνω κανονισμούς καθορίζονται οι υποχρεώσεις των 
ιδιοκτητών ανελκυστήρων, καθώς και των προσώπων που εμπλέκονται άμεσα στη συντήρηση και τον έλεγχό 
τους.  Ειδικότερα, οι κανονισμοί 5 και 10 των υπό αναφορά κανονισμών προβλέπουν τις ουσιώδεις 
υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες των ανελκυστήρων, που συνίστανται σε απαιτήσεις για τεχνική αναβάθμιση των 
ανελκυστήρων, περιοδικό έλεγχο και συντήρησή τους. 

 Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι οι πιο πάνω κανονισμοί τέθηκαν σε ισχύ με τη δημοσίευσή 
τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλαδή από τις 28 Δεκεμβρίου 2012, με εξαίρεση τους υπό 
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αναφορά 5 και 10 κανονισμούς, οι οποίοι προβλέφθηκε όπως τεθούν σε ισχύ την 31
η
 Αυγούστου 2013.  

Σύμφωνα με τους ιδίους, στο διάστημα που θα μεσολαβούσε, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα είχε την 
ευκαιρία να ετοιμάσει την υποδομή για την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών, δηλαδή να εξετάσει αιτήσεις 
και να εγκρίνει τους προσοντούχους ως εξουσιοδοτημένους ελεγκτές ανελκυστήρων και συντηρητές 
ανελκυστήρων.  Ως εκ τούτου, τα άρθρα 33 και 71 του περί Εργοστασίων Νόμου θα έπρεπε να καταργηθούν 
μέχρι την 31

η
 Αυγούστου 2013, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι κανονισμοί που προβλέπουν 

τον έλεγχο των ανελκυστήρων από ιδιώτες ελεγκτές που θα τυγχάνουν της έγκρισης του αρχιεπιθεωρητή.  
Σημειώνεται ότι ο προτεινόμενος νόμος προβλέπει ότι η ισχύς του θεωρείται ότι άρχισε την 31

η
 Αυγούστου 

2013. 

 Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προώθηση του νομοσχεδίου 
για κατάργηση των άρθρων 33 και 71 της εν λόγω νομοθεσίας δεν έγινε προηγουμένως, ώστε να τεθούν σε 
εφαρμογή οι νέοι κανονισμοί για τους ανελκυστήρες και να προετοιμαστεί η υποδομή για την ουσιαστική 
εφαρμογή τους μέσω της έγκρισης των συντηρητών ανελκυστήρων και των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών 
ανελκυστήρων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει 
κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Εφόσον δεν υπάρχουν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Κατάργηση των άρθρων 33 και 71 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 3; 

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

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στα υπʼ αριθμόν 4 και 5 θέματα, που τιτλοφορούνται «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 
Κερδών… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν είναι έτοιμα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν είναι έτοιμα.  Μάλιστα. 

 Προχωρούμε στο υπʼ αριθμόν 6 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη 
Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».   

 Όπως αντιλαμβάνομαι, το νομοσχέδιο αυτό έχει συζητηθεί ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Νομικών και η έκθεση για το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι 
ομόφωνη.  Επιθυμείτε να διαβαστεί η έκθεση; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Όχι, κύριε Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ακούγονται ορισμένα “όχιˮ. 

Ν. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ομόφωνο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: 

 Έγινε ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έγινε ομόφωνο. 

 Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη 

Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» 

Παρόντες: 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και  
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών: 

 Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος 

 Σωτήρης Σαμψών Ρίκκος Μαππουρίδης 

 Γιώργος Λουκαΐδης Άριστος Δαμιανού 

 Αδάμος Αδάμου Γιώργος Λουκαΐδης 

 Σοφοκλής Φυττής Γιώργος Γεωργίου 

 Νικόλας Παπαδόπουλος 

 Αντώνης Αντωνίου 

 Νίκος Νικολαΐδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών μελέτησαν το πιο πάνω νομοσχέδιο σε κοινή τους συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 
18 Σεπτεμβρίου 2013.  Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των 
επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργείου Εξωτερικών.  
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η αστυνομία και το Ανώτατο Δικαστήριο, παρ’ όλο που 
κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση. 

 Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση 
των τροποποιήσεων που επέφερε στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου η Αναθεωρητική 
Διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην Καμπάλα στις 11 Ιουνίου 2010, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την 
Κυπριακή Δημοκρατία κατά την πιο πάνω διάσκεψη και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη 
συνεδρία του, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2012.  

 Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, οι πιο πάνω 
αναφερόμενες τροποποιήσεις επιφέρουν μεταξύ άλλων τις πιο κάτω αλλαγές στο καταστατικό του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου: 

1. Θεσπίζεται το “έγκλημα της επίθεσης”, το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την προετοιμασία, 
υποκίνηση ή εκτέλεση πράξης επίθεσης ιδιαίτερης βαρύτητας, που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

2. Καθορίζονται επτά είδη πράξεων ως πράξεις που συνιστούν “πράξη επίθεσης”, στα πλαίσια του 
τροποποιημένου καταστατικού. 

3. Ρυθμίζεται το δικαιοδοτικό πλαίσιο για το “έγκλημα της επίθεσης”, τόσο μετά από παραπομπή από το 
ενδιαφερόμενο κράτος όσο και μετά από παραπομπή του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

 Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον των επιτροπών, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσαν τις επιτροπές ότι οι πράξεις που αναφέρονται ρητά στις 
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πρόνοιες που προστίθενται από τις Τροποποιήσεις της Καμπάλας είναι ενδεικτικές και μπορούν να 
τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας και περιλαμβάνουν: 

1. την εισβολή ή επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους στο έδαφος ενός άλλου κράτους, καθώς 
και οποιαδήποτε στρατιωτική κατοχή, έστω και προσωρινή, η οποία προκύπτει από τέτοια εισβολή, 

2. το βομβαρδισμό από τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους ενάντια στο έδαφος άλλου κράτους και 

3. τον αποκλεισμό των λιμένων ή των ακτών ενός κράτους από τις ένοπλες δυνάμεις ενός άλλου κράτους. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε περαιτέρω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει 
άριστο μητρώο προσυπογραφής διεθνών συμβάσεων που αφορούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ότι με 
την κύρωση των Τροποποιήσεων της Καμπάλας συμπληρώνεται το πλέγμα των συμβατικών αυτών κειμένων. 

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

 Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις: 

1. Οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο. 

2. Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και 
του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών βουλευτής 
του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στη συνεδρίαση της 
ολομέλειας του σώματος. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υποβάλλουν το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος 
για λήψη τελικής απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν λοιπόν ομιλητές επί θέματος αρχής;   

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Προσθήκη νέου άρθρου στο βασικό νόμο.  Άρθρο 3. 

 Προσθήκη νέου Πίνακα στο βασικό νόμο.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 4; 

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

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία.   

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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, η κ. Αθηνά Κυριακίδου. 

Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε και παραπέμφθηκε στην επιτροπή 
Εσωτερικών, «Ο περί Διενέργειας Εράνων Νόμος του 2013», θα ήθελα να ενημερώσω την ολομέλεια ότι η 
επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ασχοληθεί σε πάρα πολλές συνεδρίες της με το θέμα των εράνων και 
την επαιτεία και ότι μετά από δικές μας πιέσεις, της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ετοιμάστηκε και 
κατατέθηκε το σχετικό νομοσχέδιο.  Ζητώ την έγκριση της ολομέλειας, ώστε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να 
εξεταστεί και να συζητηθεί στην εν λόγω επιτροπή, όπου το συζητήσαμε σε πάρα πολλές συνεδρίες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατατέθηκαν  
από τους υπουργούς   

Παραπέμπονται 
στις επιτροπές 

1.  Ο περί Διενέργειας Εράνων  
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.198-2013). 

Εσωτερικών 

 

Εσωτερικών 

 

2.  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη 
Πυροτεχνίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.053-2013). 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος   

Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων  

 

3.  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα 
Δομικών Κατασκευών) (Καταργητικοί) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.054-2013). 

Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού  

Εσωτερικών 

4.  Συμπληρωματική έκθεση για μεταφορά 
πιστώσεων από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών σύμφωνα με το 
άρθρο 4(3) του περί Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου 
του 2013  
[Ν. αρ. 29(II)/2013]. 
(Αρ. Φακ. 10.04.002.001). 

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

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

Πρόταση νόμου 

 

Κατατέθηκε από Παραπέμπεται 
στην επιτροπή 

Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.088-2013). 

Νίκο Τορναρίτη και  
Πρόδρομο Προδρόμου 
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού,  
Νικόλα Παπαδόπουλο 
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, 
Νίκο Νικολαΐδη,  
βουλευτή Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 
Γιώργο Περδίκη, 
βουλευτή Κινήματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών, 
και  
Ζαχαρία Κουλία,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου 

Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  
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 Μάλιστα. 

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ: 

 Κανένα πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κύριε Λαμάρη.   

 Είναι το πρώτο νομοσχέδιο που έρχεται στην επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ και χρόνια και, 
επειδή δεν έχει υπουργείο αντίστοιχο, στην ουσία…  Δε θα πω περισσότερα. 

 Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμάρη. 

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Έχουν ήδη δοθεί γραπτώς. 

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.130, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα των 
αλλοδαπών που καταγγέλλουν τους εργοδότες τους για διάφορους λόγους και λαμβάνουν χρήματα από το 
κράτος, ενώ αναμένουν εκδίκαση της υπόθεσής τους. Παρακαλώ όπως ενημερωθώ για το μέγεθος του 
προβλήματος και πιο συγκεκριμένα για τα εξής: 

1. Πόσοι αλλοδαποί καταγγέλλουν τους εργοδότες τους κάθε χρόνο; 

2. Πόσα πληρώνει το κράτος κάθε χρόνο; 

3. Πόσο διαρκεί κατά μέσο όρο η εκδίκαση μιας υπόθεσης; 

4. Σε ποιο ποσοστό των εκδικασμένων υποθέσεων δικαιώνεται ο εργαζόμενος; 

5. Τι κυρώσεις επιβάλλονται στους αλλοδαπούς, αν τελικά οι καταγγελίες δεν ευσταθούν; 

6. Τι κάνουν οι αλλοδαποί, ενώ αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους; 

7. Πόσοι από αυτούς παραμένουν στην Κύπρο και πόσοι πληρώνονται από το κράτος; 

8. Πόσο κοστίζει στο κράτος η εκδίκαση των υποθέσεων (διοικητικό κόστος της κυβέρνησης, το κόστος της 
δικαστικής διαδικασίας κ.λπ.);» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.131, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των 
ατόμων που λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη ανά κατηγορία φύλου τα τελευταία δέκα χρόνια και κατά πόσο 
γνωρίζουμε την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση των δικαιούχων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.132, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο έχει 
κοστίσει η τοποθέτηση συστήματος αναγνώρισης κλήσεων στο τηλεφωνικό δίκτυο της δημόσιας υπηρεσίας και 
αν καταβάλλεται οποιαδήποτε συνδρομή για τη λειτουργία του.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.133, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Είναι γνωστό ότι οι πληροφορίες και η ηλεκτρονική αλληλογραφία διατηρούνται στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για ένα χρόνο. Δεδομένης της κίνησης του κ. Ορφανίδη να 
αποσπάσει τους σκληρούς δίσκους από τους υπολογιστές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που 
χρησιμοποιούσε ο ίδιος και οι οποίοι αποτελούν περιουσία του κράτους και περιέχουν σημαντικές πληροφορίες 
για κρίσιμες και υπό διερεύνηση περιόδους, είναι άξιον απορίας πώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως και η αστυνομία δεν προχώρησαν σε τέτοιες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσουν την επιστροφή 
τους σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί άμεσα, 
προκειμένου να επιστραφούν οι δίσκοι που κατέχει ο κ. Ορφανίδης με σημαντικό πληροφοριακό υλικό.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.134, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη 
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 «Έχουν φθάσει κοντά μας καταγγελίες από πολίτες οι οποίοι επισκέφθηκαν τμήματα ατυχημάτων και 
επειγόντων περιστατικών σε κρατικά νοσηλευτήρια, οι οποίοι, επειδή αδυνατούσαν να καταβάλουν το τέλος 
των €10, εκδιώχθηκαν, χωρίς να τύχουν οποιασδήποτε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο ίδιος έχει 
γνώση του συγκεκριμένου προβλήματος και πώς η κυβέρνηση προτίθεται να το αντιμετωπίσει, προκειμένου να 
μην υπάρξει περίπτωση να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, στις περιπτώσεις που πολίτες αδυνατούν να 
καταβάλουν αμέσως το προβλεπόμενο ποσό των €10.  Έχουν γίνει σκέψεις ή έχουν ληφθεί αποφάσεις, ώστε 
ούτε ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύσουν αλλά ούτε κατάχρηση του συστήματος να προκύψει;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.135, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την αναχώρησή τους για 
το εξωτερικό, παρ’ όλο που είχαν εξοφλήσει τις οφειλές τους για εντάλματα πληρωμών που εκκρεμούσαν εις 
βάρος τους, εντούτοις ταλαιπωρήθηκαν λόγω μη ενημέρωσης του συστήματος στα σημεία ελέγχου 
(αεροδρόμια, λιμάνια). 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η 
δυνατότητα λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής πληροφόρησης όσων προτίθενται να ταξιδέψουν σχετικά με 
εκκρεμούντα εναντίον τους εντάλματα πληρωμών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.136, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι από τις 30 Νοεμβρίου του 2010 το κτίριο όπου στεγαζόταν το Οικογενειακό 
Δικαστήριο Λευκωσίας κρίθηκε επικίνδυνο και συνεπώς ακατάλληλο για στέγαση.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 
Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας να στεγαστεί για τουλάχιστον τρεις μήνες στο κτίριο του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου.  Όπως πληροφορήθηκα, έχει ήδη γίνει η μεταστέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου σε άλλο 
χώρο, δύο περίπου χιλιόμετρα μακριά από το κτίριο όπου στεγάζεται το Ανώτατο Δικαστήριο. 

 Ο εν λόγω χώρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δε διαθέτει χώρο στάθμευσης και βρίσκεται στο 
κέντρο της Λευκωσίας.  Αντίθετα, σε όλες τις άλλες πόλεις της Κυπριακής Δημοκρατίας το Ποινικό Δικαστήριο, 
το Επαρχιακό Δικαστήριο και το Οικογενειακό Δικαστήριο βρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή σε κοντινή απόσταση 
μεταξύ τους τόσο για λόγους διευκόλυνσης των δικηγόρων και των πελατών τους όσο και για λόγους 
λειτουργικότητας.  Η μεταστέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου, αλλά και του Δικαστηρίου Εργατικών 
Διαφορών στο κέντρο της Λευκωσίας θα έχει τρομερά δυσμενείς συνέπειες για τους πελάτες των δικηγόρων, 
καθότι, σε περίπτωση που δε γίνει εφικτή η άμεση μετάβαση από το ένα κτίριο στο άλλο, ενδεχομένως να 
απορρίπτονται και υποθέσεις.  Αξίζει επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι θα επιβαρύνονται οικονομικά οι 
δικηγόροι, εξαιτίας της χρήσης των οχημάτων τους για μετάβαση από το ένα κτίριο στο άλλο.  

 Επιπρόσθετα, το νέο κτίριο στο οποίο έχει γίνει μεταστέγαση τόσο του Οικογενειακού Δικαστηρίου όσο 
και του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών έχει και αυτό κριθεί επικίνδυνο.  Επίσης, αυτή η ενέργεια δεν έχει 
οποιοδήποτε όφελος και αποβαίνει δαπανηρή, καθότι η ενοικίαση για τουλάχιστον τέσσερα έτη θα στοιχίσει το 
λιγότερο €200.000.  Συναφώς, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο έχει γίνει η πιο πάνω μεταστέγαση, εξ όσων 
έχω πληροφορηθεί, είναι το γεγονός ότι υπήρχε ήδη υπογεγραμμένη συμφωνία έγκρισης της πιο πάνω 
μεταστέγασης από την προηγούμενη κυβέρνηση για περίοδο τεσσάρων τουλάχιστον ετών από σήμερα, την 
οποία θέλησαν να τηρήσουν. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, δεδομένης τόσο 
της οικονομικής κατάστασης όσο και της ταλαιπωρίας που θα υφίστανται οι δικηγόροι και οι πελάτες τους, 
εξετάζεται το ενδεχόμενο όπως το Οικογενειακό Δικαστήριο στεγαστεί στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και 
το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών στο κτίριο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.137, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με 
Ειδικές Ανάγκες ότι έχει ζητηθεί από γονείς παιδιών με τετραπληγία κατά την επίσκεψή τους στους 
παιδονευρολόγους του Μακάρειου Νοσοκομείου να πληρώσουν τέλη εγγραφής, επίσκεψης γιατρού και 
ιατροφαρμακευτικής αγωγής.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους 
οποίους τα άτομα αυτά χρειάζεται να πληρώνουν τα εν λόγω τέλη και αν το υπουργείο σκέφτεται να 
τροποποιήσει τους σχετικούς κανονισμούς, ώστε τα άτομα αυτά να μην υποβάλλονται σε επιπλέον 
ταλαιπωρία.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.138, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 
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 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής: 

1. Τον αριθμό των τμημάτων στα γυμνάσια κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014. 

2. Τον αριθμό των τμημάτων στα λύκεια κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014. 

3. Τον αριθμό των τμημάτων ταχείας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των σχολικών 
ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση. 

4. Τον αριθμό των περιόδων των προγραμμάτων στήριξης ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των σχολικών 
ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση. 

5. Τον αριθμό των περιόδων των προγραμμάτων αλφαβητισμού ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των 
σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση. 

6. Τον αριθμό των περιόδων διδασκαλίας στις ειδικές μονάδες ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των 
σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση. 

7. Τον αριθμό των περιόδων των περιβαλλοντικών και οικολογικών προγραμμάτων “Χρυσοπράσινο 
Φύλλο”, “Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον”, “Ευ Ζην”, “Οικολογικά Σχολεία”, “Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Σχολείων Προαγωγής Υγείας” (ΕΔΣΠΥ), “Global Learning and Observations to Benefit the Environment” 
(GLOBE), “South Eastern Mediterranean Environment Programme” (SEMEP) κατά τη διάρκεια των 
σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.139, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Γιώργου Γεωργίου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον 
αριθμό των κενών και αδιάθετων τουρκοκυπριακών κατοικιών στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και τον αριθμό 
των κενών και αδιάθετων κατοικιών και διαμερισμάτων σε προσφυγικούς οικισμούς στην ίδια επαρχία.  Επίσης, 
παρακαλείται να ενημερώσει τη Βουλή για την πολιτική παραχώρησης, ενοικίασης και διάθεσης των πιο πάνω 
μονάδων σε δικαιούχους και σε ευάλωτες ομάδες, πρόσφυγες ή αυτόχθονες, που ακολουθεί το υπουργείο 
του.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.140, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή 

 «Πρόσφατα έχω ενημερωθεί για το αίτημα της Αρδευτικής Επιτροπής Ξυλά Λεμώνας και του κοινοτικού 
συμβουλίου Λεμώνας για σύνδεση του Αρδευτικού Τμήματος Ξυλά Λεμώνας με τον αγωγό του φράγματος 
Κανναβιούς. 

 Λόγω του ότι το νερό της γεώτρησης είναι θειούχο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πολλά προβλήματα 
στους αγωγούς και στην τουρμπίνα, αλλά και λόγω της σημαντικής αύξησης της τιμής του ρεύματος, το κόστος 
λειτουργίας της τουρμπίνας είναι τεράστιο. 

 Ο αγωγός του φράγματος Κανναβιούς περνά δίπλα από τον αγωγό της γεώτρησης, αλλά η αρδευτική 
επιτροπή δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να εξασφαλίσει έγκριση για σύνδεση. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το 
φράγμα υπερχειλίζει από το Μάιο και το νερό καταλήγει στη θάλασσα. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται 
το ενδεχόμενο σύνδεσης του Αρδευτικού Τμήματος Ξυλά Λεμώνας με τον αγωγό του φράγματος Κανναβιούς 
και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για τη σύνδεση αυτή.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.141, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
λαμβάνονται μέτρα για την υπογεννητικότητα και, εάν ναι, ποια είναι αυτά. Εάν δε λαμβάνονται οποιαδήποτε 
μέτρα, παρακαλείται να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει το κράτος για το εν 
λόγω θέμα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.142, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Στα πλαίσια της αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και πάντα σύμφωνα με μία εξαιρετικά 
αυστηρή κυπριακή νομοθεσία, πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, οι εταιρείες έρευνας ή 
εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, καθώς και οι εταιρείες που θα αναλάβουν το σχεδιασμό και την 
κατασκευή του τερματικού υγροποίησης του φυσικού αερίου ανέλαβαν την υποχρέωση διενέργειας μελετών 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 
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1. To Τμήμα Περιβάλλοντος έχει την τεχνογνωσία να εξετάσει με αποτελεσματικότητα τις μελέτες αυτές και 
να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης Μελετών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον στη λήψη έγκαιρης και 
ορθολογικής απόφασης για το περιεχόμενο των μελετών αυτών; 

2. Υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και τα μέσα στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να παρακολουθείται 
επαρκώς η εφαρμογή των όρων των περιβαλλοντικών μελετών; 

3. Σε περίπτωση που παρατηρούνται ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνικά μέσα μελετάται η προώθηση 
αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού και αγορά του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.143, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Συγκεκριμένος ανθυπίλαρχος, το όνομα του οποίου κατέχουμε, ο οποίος είχε ανάμειξη στην επίθεση 
κατά του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εντοπίστηκε να εκπαιδεύει στη σκοποβολή ακραία στοιχεία και συμμετείχε 
σε διαδηλώσεις όπου και συνελήφθη από την αστυνομία, αφού στην κατοχή του εντοπίστηκε απαγορευμένος 
επιθετικός εξοπλισμός (μαχαίρια, λοστοί κ.ά.), εξακολουθεί να είναι στέλεχος της Εθνικής Φρουράς. 

 Το εν λόγω πρόσωπο έχει επιδείξει ακραίες και πολύ επικίνδυνες συμπεριφορές. Σε απάντησή σας, 
ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012, στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.319, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2011, 
αναφέρεστε σε σειρά μέτρων με τα οποία εντοπίζετε στελέχη με ακραίες συμπεριφορές, μέτρα που δε φαίνεται 
να έτυχαν εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

 Είναι άξιο λοιπόν απορίας πώς ο εν λόγω ανθυπίλαρχος, ο οποίος έχει συλληφθεί κατ’ επανάληψη από 
την αστυνομία, εξακολουθεί να υπηρετεί σε πόστο, γεγονός που μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για στρατιώτες 
με δημοκρατικές ιδεολογικές προσεγγίσεις. 

 Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως διερευνήσει το θέμα και μας ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.144, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει 
αλλάξει η μεθοδολογία ελέγχου για παραχώρηση σύνταξης σε Τουρκοκυπρίους (π.χ. έλεγχος αν βρίσκονται 
ακόμα εν ζωή κ.λπ.) και, εάν ναι, πώς πραγματοποιούνται σήμερα οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. 

 Στην αντίθετη περίπτωση, παρακαλείται να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προτίθεται να προχωρήσει σε επανεξέταση της εν λόγω διαδικασίας ελέγχου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.145, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου στην Κύπρο (University of East 
London) αποφάσισε όπως τερματίσει τη λειτουργία του, αφού εγγράφηκαν μόνο 17 φοιτητές κατά τους 
πρώτους έξι μήνες της λειτουργίας του. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το συγκεκριμένο 
πανεπιστήμιο έχει δεχθεί οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και αν 
ευσταθούν τα δημοσιεύματα που αφορούν τον τερματισμό της λειτουργίας του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.146, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα άτομα 
φιλοξενούν αντίστοιχα η “Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων Άγιος Γεώργιος Β΄”, το “Ειδικό Σχολείο για Παιδιά 
με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Σπυρίδωνας” και το “Κέντρο Διαμονής και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
Άγιος Λάζαρος” στη Λάρνακα, πόσα άτομα εργοδοτούνται στο κάθε ίδρυμα για το σκοπό αυτό, ποια είναι η 
ετήσια χρηματική βοήθεια που λαμβάνει έκαστο από το κράτος και με ποια κριτήρια παραχωρείται το 
αντίστοιχο ποσό στο κάθε ίδρυμα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.147, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η ετοιμασία της σχετικής νομοθεσίας για τη χρήση του υγραερίου ως καυσίμου για την κίνηση 
μηχανοκίνητων οχημάτων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.148, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη 
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 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα 
ζητήματα, που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των επιστημονικών ερευνητών των δημόσιων πανεπιστημίων: 

1. Ποιοι είναι οι όροι εργασίας των ερευνητών στα δημόσια πανεπιστήμια; 

2. Σε ποιες ενέργειες προέβη το υπουργείο σε σχέση με τον καθορισμό μισθολογικής κλίμακας για την 
εργοδότηση ερευνητών; 

3. Ποιες έκτακτες εισφορές αποκόπτονται από τους ερευνητές σε περιπτώσεις που αυτοί αμείβονται εξ 
ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.932, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.932 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. 
Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012.  
Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι στα Διοικητικά όρια της Κοινότητας Ακακίου τα οποία βρίσκονται κοντά 
στην Κοινότητα Δένειας λειτουργούν τέσσερα χοιροστάσια.  Το ένα είναι αδειούχο, ενώ τα άλλα τρία είναι 
αδειούχα με αυθαίρετες προσθήκες/μετατροπές, για τις οποίες εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η 
έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής. 

2. Όσον αφορά στο ερώτημα αν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο για απομάκρυνση των πιο πάνω μονάδων 
σάς πληροφορώ ότι το σχέδιο αποζημίωσης οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών τυγχάνει διαχείρισης από 
το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  Το εν λόγω Τμήμα, μέσα 
στα πλαίσια της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και κοινωνικής του πολιτικής εφαρμόζει σχέδια που 
αποσκοπούν στην αποζημίωση των κτηνοτρόφων για την κατεδάφιση των κτηνοτροφικών τους υποστατικών, 
που λόγω χωροθέτησης έχουν καταστεί οχληρά σε μεγάλο βαθμό ή και πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος ή 
και των υπογείων υδροφορέων.  Τα σχέδια λειτουργούν πάνω σε εθελοντική βάση και είναι απαραίτητη η 
υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο κτηνοτρόφο. 

3. Από πληροφορίες από το Τμήμα Γεωργίας, διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω χοιροτροφικές μονάδες δεν 
έχουν υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος στα Σχέδια του Τμήματος Γεωργίας για κατεδάφιση των κτηνοτροφικών 
τους υποστατικών με σκοπό την μετεγκατάσταση ή την κατεδάφιση και εγκατάλειψη του επαγγέλματος του 
χοιροτρόφου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2013 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.494, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 

2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αριθμό Ερ. 23.06.010.02.494 ημερομηνίας 19/08/2013 σε σχέση με 
την πιο πάνω ερώτηση με την οποία παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός να ενημερώσει την Βουλή των 
Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει θεσμοθετημένος μηχανισμός για υποχρεωτική μετακίνηση εργοστασίων 
που διαχειρίζονται χημικά τα οποία είναι επιβαρυντικά για την υγεία των ανθρώπων ή κτηνοτροφικών 
μονάδων, στις περιπτώσεις όπου οι οικιστικές περιοχές επεκτείνονται και πλησιάζουν αδειοδοτημένες παλιές 
εγκαταστάσεις, εργοστασιακές ή κτηνοτροφικές. 

2. Πληροφορείσθε πως στο Υπουργείο μας δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο ή θεσμοθετημένος 
μηχανισμός για υποχρεωτική μετακίνηση εργοστασίων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στις 
ερωτήσεις με αρ. 23.06.010.02.520 και 23.06.010.02.523, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη  

 «Αναφέρομαι στις Ερωτήσεις με αρ. 23.06.010.02.520 και 23.06.010.02.523 που υποβλήθηκαν από το 
Βουλευτή Λεμεσού κ. Νίκο Νικολαΐδη και αποστάληκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολές σας με ημερ. 
30.5.2013 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

(α) Οδός Αγίου Δημητρίου 

 Πρόκειται για χωμάτινο, αγροτικό και μη εγγεγραμμένο δρόμο, ο οποίος εμπίπτει στα όρια των 
Κοινοτήτων Παλώδιας και Φασούλας, και δεν δύναται να ασφαλτοστρωθεί μέχρις ότου ολοκληρωθεί η 
εγγραφή του, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
έχει προ καιρού ετοιμάσει προκαταρκτικό σχέδιο του υπό αναφορά δρόμου, ενώ το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων θα ετοιμάσει τα κατασκευαστικά σχέδια. Η υλοποίηση του έργου θα προωθηθεί όταν το 
επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. 
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(β)  Οδός Νίκου Ευαγόρου 

 Πρόκειται για το δρόμο που συνδέει την κοινότητα Παλώδιας με το στρατόπεδο της περιοχής. Εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και συντηρείται μέσα στα πλαίσια του Ετήσιου 
Προϋπολογισμού. Το έργο είναι συνεχιζόμενο και εκτελείται σταδιακά αναλόγως των διαθέσιμων 
πιστώσεων. Για την ολοκλήρωση του, απαιτείται το ποσό των €300.000. Στον Προϋπολογισμό 2013 
υπάρχει πρόνοια ύψους €30.000 και θα χρησιμοποιηθεί για ασφαλτόστρωση των χωμάτινων 
ερεισμάτων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2013 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.638, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη 

 «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.638 και ημερομηνία 30.5.2013, που υποβλήθηκε από 
το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας 
ημερομηνίας 14.6.2013 και επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

(α)  Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για σύνδεση του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων του 
αποχετευτικού συστήματος Ιδαλίου-Πέρα Χωρίου και Νήσου με το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων 
Βαθιάς Γωνιάς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας. 

(β) Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Ιδαλίου, το οποίο διαχειρίζεται και το σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του 
αποχετευτικού συστήματος Ιδαλίου-Πέρα Χωρίου και Νήσου, έχει προκηρύξει και κατακυρώσει τον 
διαγωνισμό για την τοποθέτηση και την κατασκευή του αγωγού πιέσεως και του αντλιοστασίου, για τη 
μεταφορά των λυμάτων από τον εν λόγω σταθμό στο Σταθμό του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Λευκωσίας, και η Τεχνική Επιτροπή του Σ. Α. Λευκωσίας έχει εγκρίνει το σχετικό αίτημα. 

(γ) Σύμφωνα με τον Έπαρχο Λευκωσίας, οι σχετικές εργασίες αναμένεται να συμπληρωθούν εντός 
Σεπτεμβρίου 2013, αφού ο Εργολάβος υποσχέθηκε να εργαστεί εντατικά για ολοκλήρωση του έργου 
πριν από την ημερομηνία που προνοείται στη σύμβαση που έχει υπογραφεί (χρονικής διάρκειας 
τεσσάρων μηνών).» 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. 
Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.668, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2013, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ.23.06.010.02.668 ημερ. 18.6.2013 και σας πληροφορώ 
τα ακόλουθα σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του αξιότιμου Βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη. 

(α) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης - Κεντρικά Γραφεία: 

 Τα Κεντρικά Γραφεία του Υπουργείου διαθέτουν τρία (3) υπηρεσιακά οχήματα:  Ένα για τις υπηρεσιακές 
μετακινήσεις του Υπουργού, ένα για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του Γενικού Διευθυντή και ένα για τις 
υπηρεσιακές μετακινήσεις των κλητήρων του Υπουργείου, οι οποίοι διεκπεραιώνουν τη μεταφορά της 
αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου και Κυβερνητικών Τμημάτων, καθώς και τη μεταφορά 
αναλώσιμων/υλικών από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο και τις Κρατικές Αποθήκες. 

 Το κόστος συντήρησης και για τα τρία οχήματα ανέρχεται σε €10.000 περίπου ετησίως. 

(β) Κρατικό Αργείο: 

 Το Κρατικό Αρχείο διαθέτει ένα (1) υπηρεσιακό όχημα το οποίο χρησιμοποιείται από τους κλητήρες για 
μεταφορές φακέλων: αλληλογραφίας, αναλώσιμων/υλικών κ.λπ.  Το κόστος συντήρησης ανέρχεται 
περίπου στα €450 ετησίως. 

(γ) Τμήμα Φυλακών: 

 Το Τμήμα Φυλακών διαθέτει δεκαεννέα (19) μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από 
μέλη του προσωπικού των Φυλακών που είναι εξουσιοδοτημένα να τα οδηγούν.  Χρησιμοποιούνται για 
τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος οι οποίες αφορούν σε: υπηρεσιακές μετακινήσεις του Αναπλ. 
Διευθυντή Φυλακών και των Αξιωματικών Ασφαλείας, συνοδεία καταδίκων οι οποίοι μεταβαίνουν για 
επισκέψεις στις οικογένειες τους, μεταφορά κρατουμένων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για 
ιατρικούς λόγους, μεταφορές υλικών από τις Κρατικές Αποθήκες, και γενικά για εργασίες που γίνονται 
είτε εντός του χώρου των Φυλακών είτε σε διάφορα κυβερνητικά τμήματα. 

 Το κόστος για τη συντήρηση όλων των οχημάτων ανέρχεται συνολικά σε €10.000 περίπου ετησίως. 

(δ) Αστυνομία: 

 Η Αστυνομία διαθέτει 1247 οχήματα διαφόρων τύπων τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τα 
μέλη, για την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. 



 

211 

 

 Όλα τα οχήματα συντηρούνται από τα Μηχανουργεία της Αστυνομίας, εκτός των τεσσάρων οχημάτων 
της συνοδείας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας τα οποία συντηρούνται βάσει σχετικού 
συμβολαίου από την εταιρεία Cyprus Import Corporation Ltd. 

 To ετήσιο κόστος συντήρησης όλων των οχημάτων (εξαιρουμένης της μισθοδοσίας του προσωπικού του 
Μηχανουργείου) ανέρχεται σε €800.000, περίπου, ετησίως. 

(ε) Πυροσβεστική Υπηρεσία: 

 Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαθέτει διακόσια πενήντα (250) οχήματα διαφόρων τύπων ανάλογα με την 
αποστολή τους σε σχέση με επεισόδια διάσωσης/πυρόσβεσης και μεταφοράς προσωπικού και 
χρησιμοποιούνται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα μέλη της Υπηρεσίας. 

 Τα οχήματα συντηρούνται στο Μηχανουργείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από μηχανικούς της 
Υπηρεσίας και στα μηχανουργεία των ανάδοχων εταιρειών τα πρώτα πέντε χρόνια από την παραλαβή 
καινούργιων οχημάτων, στα πλαίσια σχετικής συμφωνίας συντήρησης.  Το ετήσιο κόστος συντήρησης 
οχημάτων (εξαιρουμένης της μισθοδοσίας του προσωπικού του μηχανουργείου) ανέρχεται σε €220.000 
περίπου ετησίως.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα προχωρήσουμε σήμερα στη συζήτηση του 
θέματος στο Τέταρτο Κεφάλαιο.   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.   

 Παρακαλώ, πριν σηκωθείτε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι σήμερα, η ώρα 7.00 μ.μ., στο αίθριο έχει 
εκδήλωση για τα καρδιολογικά.   

 Η επόμενη συνεδρία του σώματος ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013, στις 4.00 
μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:   Νομοθετική εργασία  

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

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

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

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

 5.  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.171-2013). 

 6.  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.040-2013). 

 7.  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος 
του 2013. 
(Πρόταση νόμου).  
(Αρ. Φακ. 23.02.054.079-2013). 

 8.  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος 
του 2013. 
(Πρόταση νόμου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.087-2013). 

 9.  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
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2011. 
(Αρ. Φακ. 23.01.052.162-2011). 

 10.  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2012. 
(Αρ. Φακ. 23.01.053.227-2012). 

 11.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.159-2013). 

 12.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.043-2013). 

 13.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μεταφορά Αγαθών) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.044-2013). 

 14.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.132-2013). 

 15.  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας 
και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.172-2013). 

 16.  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.03.050.048-2013). 

 17.  Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής 
τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.133-2013). 

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). 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  4.44 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

Αδάμου Αδάμος Μαππουρίδης Ρίκκος 

Αντωνίου Αντώνης  Μαυρίδης Μάριος 

Γαβριήλ Γιαννάκης Μέσης Χρίστος 

Γεωργίου Γεώργιος Μισός Αριστοτέλης 

Γεωργίου Γιώργος Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Δαμιανού Άριστος Νικολαΐδης Νίκος 

Δημητρίου Μισιαούλη Στέλλα Νουρής Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Παπαγεωργίου Πάμπος  

Ευαγόρου Σταύρος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Ζαχαρίου Ζαχαρίας Περδίκης Γιώργος 
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Κατσουρίδης Νίκος Προδρόμου Πρόδρομος 

Καυκαλιάς Αντρέας  Προκοπίου Γεώργιος 

Κουλίας Ζαχαρίας Σαμψών Σωτήρης 

Κουτσού Νίκος Σταυριανός Πανίκκος 

Κυριακίδου Αθηνά Συλλούρης Δημήτρης 

Κυριακίδου Στέλλα Τζιοβάνης Χριστάκης 

Κυριακού Μαρία Τορναρίτης Νίκος 

Κωνσταντίνου Κώστας Φακοντής Αντρέας 

Κωνσταντίνου Νεόφυτος Φυττής Σοφοκλής 

Κώστα Κώστας Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Λαμάρης Γιάννος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Λουκαΐδης Γιώργος  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Χατζηρούσος Αντώνης 

Μαχτεσιάν Βαρτκές  

Μαντοβάνη Μπενίτο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίασης κ. Σοφοκλή Φυττή στο θάνατο του πρώην βουλευτή 
Κίμωνα Παναγίδη και τήρηση μονόλεπτης σιγής. 

2. Ανακοίνωση από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αλλαγής στη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 

3. Αναφορά του κ. Νίκου Κατσουρίδη στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στην Ελλάδα, παρατηρήσεις του 
κ. Νίκου Τορναρίτη και του προεδρεύοντος και απόφαση αποστολής επιστολής καταδίκης και 
συμπαράστασης στην οικογένεια του θύματος. 

4. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013» και «Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και ψήφισή τους σε νόμους. 

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

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και ψήφισή του σε νόμο. 

7. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  

8. Ερωτήσεις βουλευτών:  

Οι καταγγελίες εργοδοτών από αλλοδαπούς εργαζομένους και κρατικό κόστος - Οι λήπτες κοινωνικής 
σύνταξης - Το κόστος της τοποθέτησης συστήματος αναγνώρισης κλήσεων στο τηλεφωνικό δίκτυο της 
δημόσιας υπηρεσίας - Η απομάκρυνση σκληρών δίσκων με αρχειακό υλικό της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου από τον τέως Διοικητή - Προβλήματα από τη μη δυνατότητα πολιτών να καταβάλλουν το τέλος 
των €10 στα κρατικά νοσοκομεία - Το ενδεχόμενο λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής πληροφόρησης για 
ταξιδιώτες με εκκρεμούντα εντάλματα πληρωμής - Το ενδεχόμενο της μεταστέγασης του Οικογενειακού 
Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών - Το ενδεχόμενο μη πληρωμής τελών στο 
Μακάρειο από γονείς παιδιών με τετραπληγία και τροποποίησης των σχετικών κανονισμών - 
Ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό των τμημάτων και τις ώρες διδασκαλίας στα σχολεία της μέσης 
εκπαίδευσης - Ο αριθμός των αδιάθετων τουρκοκυπριακών κατοικιών και κατοικιών σε προσφυγικούς 
οικισμούς στην επαρχία Λάρνακας και η πολιτική διάθεσής τους - Αίτημα για σύνδεση του Αρδευτικού 
Τμήματος Ξυλά Λεμώνας με τον αγωγό του φράγματος Κανναβιούς - Ανάγκη λήψης μέτρων για την 
υπογεννητικότητα - Μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων -  Διερεύνηση υπόθεσης ανθυπίλαρχου της Εθνικής Φρουράς για επίδειξη 
επικίνδυνων συμπεριφορών  - Η διαδικασία ελέγχου για παραχώρηση σύνταξης σε Τουρκοκυπρίους - 
Ερωτήματα σχετικά με πιθανή παροχή οικονομικής βοήθειας σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και τερματισμό 
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της λειτουργίας του - Η λειτουργία και η κρατική χορηγία σε κοινωφελή ιδρύματα στη Λάρνακα - Η 
ετοιμασία νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση υγραερίου ως καυσίμου κίνησης - Το εργασιακό καθεστώς 
των επιστημονικών ερευνητών των δημόσιων πανεπιστημίων. 

9. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Απομάκρυνση χοιροστασίων από την περιοχή της Δένειας - Εργοστάσια που διαχειρίζονται χημικά 
βλαβερά για ανθρώπους και ζώα και ενδεχόμενη μετακίνησή τους - Αίτημα κοινότητας Παλόδειας για 
ασφαλτόστρωση δρόμου - Αίτημα για βελτίωση δρόμου στην Παλόδεια - Ανάγκη καταπολέμησης της 
ρύπανσης του Αλυκού ποταμού στο Δάλι - Η χρήση και συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων στο 
δημόσιο τομέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 


